Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

ПРОТОКОЛ № 9
София, 06.09.2022 г.
Днес, 06.09.2022 г. в 17:30 ч., се проведе заседание на РИК в 25
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред:
1. Одобряване на предпечатния образец на бюлетината и нейния тираж
за изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. в 25 ИР-София
2. Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител в
кандидатската листа на ПП „МИР“ в изборите за Народно събрание на
02.10.2022 г.
3. Освобождаване на назначен експерт, подпомагащ дейността на РИК в
25 ИР-София
4. Определяне на по-малък брой специалисти, без намаляване обема на
работа за подпомагане на РИК в 25 ИР-София
5. Формиране на единната номерация
избирателни комисии в район „Банкя“

на

служебни

секционни

6. Назначаване на съставите на служебни секционни избирателни
комисии в район „Банкя“

На заседанието присъстваха: Валери Владимиров Цолов, Жана
Бориславова Иванова, Иван Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева
Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин
Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев,
Венцеслав Василев Йотов, Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова
Василева, Валя Стефанова Козовска-Трулева.
Отсъстващи: Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев,
Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова.

Заседанието се председателства от Валери Владимиров Цолов –
председател на РИК в 25 ИР - София:
Уважаеми колеги, присъстват 13 /тридесет/ членове на комисията,
заседанието е законно свикано и има необходимия кворум за вземане на
решения. Има ли предложения за изменение или допълнение на
предварително обявения дневен ред? Няма. Предлагам да гласуваме
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дневен ред, гласуването е явно и поименно. Определям Соня Василева за
отчитане на поименното гласуване. Моля, в режим на гласуване сме,
гласуваме следния дневен ред:
1. Одобряване на предпечатния образец на бюлетината и нейния тираж
за изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. в 25 ИР-София
2. Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител в
кандидатската листа на ПП „МИР“ в изборите за Народно събрание на
02.10.2022 г.
3. Освобождаване на назначен експерт, подпомагащ дейността на РИК в
25 ИР-София
4. Определяне на по-малък брой специалисти, без намаляване обема на
работа за подпомагане на РИК в 25 ИР-София
5. Формиране на единната номерация
избирателни комисии в район „Банкя“

на

служебни

секционни

6. Назначаване на съставите на служебни секционни избирателни
комисии в район „Банкя“

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия
Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов,
Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова Василева, Валя Стефанова
Козовска-Трулева.
„ПРОТИВ” – няма.

Валери Цолов: Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред
предлагам следния проект за решение:
На основание чл.72, ал.1 т.18, чл.209, ал.3 от ИК, във връзка с Решение
№ 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК и Писма Изх.№№ НС-15109/05.09.2022 г. и НС-03-32/05.09.2022 г. на ЦИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ
1. Одобрява предпечатния образец на бюлетината за избор на
народни представители на 2 октомври 2022 г. в Двадесет и пети изборен
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район – София, чрез полагане върху него на подписите на всички
присъстващи членове на РИК в 25 ИР-София и изписване на трите им
имена саморъчно.
2. На одобрения предпечатен образец да се отбележат датата и
часът на одобряването.
3. Одобреният образец на бюлетината, съдържащ имената и
подписите на присъстващите членове на РИК да се приложи към
протокола от заседанието на РИК в 25 ИР-София, като неразделна част
от него.
4. Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис на РИК
в 25 ИР - София.
5.Упълномощава председателя на РИК Валери Цолов да извърши
потвърждаването за одобряване на предпечатния образец по електронен
път.
6. Одобрява определения тираж от 361400 броя бюлетини за
отпечатване в Двадесет и пети изборен район – София.

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия
Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов,
Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова Василева, Валя Стефанова
Козовска-Трулева.
„ПРОТИВ” – няма.

Уважаеми колеги, по втора точка от дневния ред, предлагам следния
проект за решение:
На 02.09.2022 г. е постъпило съобщение по електронната система на РИК
в 25 ИР - София, относно лицето Калоян Емилов Казаков, регистриран
под № 19 в кандидатската листа на ПП „МИР“ с Решение № 25-НС от
29.08.2022 г. на РИК в 25 ИР - София. Със същото уведомяват районната
избирателна комисия, че лицето е починало. По отношение на същия в
системата е посочено несъответствие.
Диян Асенов, член на РИК в 25 ИР - София е провел телефонен разговор
с упълномощения представител, подал заявлението за регистриране на
листата в РИК в 25 ИР - София, като го е уведомил за възможността да
посочат друго лице. От партията е заявено, че към момента няма да
представят друга кандидатура.
На 05.09.2022 г. председателят на РИК в 25 ИР-София Валери Цолов е
провел телефонен разговор с представител на политическата сила, който
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го е уверил, че ще внесе заявление за заличаване на регистрирания
кандидат. До 17:00 ч. на 06.09.2022 г., не е постъпило заявление от ПП
„МИР“.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 9 във
връзка с чл. 258, ал. 5 ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР –
София
РЕШИ
ЗАЛИЧАВА от кандидатската листа на ПП „МИР“ за изборите за народно
събрание на 02.10.2022 г. следният кандидат, регистриран под № 19
(деветнадесет) в листата: Калоян Емилов Казаков, с ЕГН : ….
ИЗМЕНЯ свое Решение № 25-НС от 29.08.2022г., като заличава
регистрирания кандидат под № 19 (деветнадесет) в листата.
АНУЛИРА издаденото
удостоверение.

с

Решение

№

25-НС

от

29.08.2022

г.

ЗАЛИЧАВА от публичния регистър кандидата Калоян Емилов Казаков, с
ЕГН: …, регистриран като кандидат за народен представител в 25
изборен район – София с решение № 25-НС от 29.08.2022 г. на РИК,
предложен от ПП „МИР“.
Решението да се изпрати на ПП „МИР“, издигнала кандидата, чиято
регистрация е заличена с настоящото решение.

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия
Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов,
Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова Василева, Валя Стефанова
Козовска-Трулева.
„ПРОТИВ” – няма.

Колеги, предлагам да преминем към трета точка от дневния ред, в тази
връзка, предлагам следния проект за решение:
С оглед обективната невъзможност на лицето Теодор Христов Петков да
изпълнява дейността, за която е назначен с Решение № 7-НС от
13.08.2022 г. на РИК в 25 ИР-София и на основание чл. 70, ал. 4 ИК, във
връзка с чл. 63 ИК и Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК,
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
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РЕШИ
1. Освобождава Теодор Христов Петков с ЕГН: … като експерт,
подпомагащ дейността на РИК в 25 ИР-София.
2. Прекратява граждански договор АСД-09-63/01.09.2022, считано от
06.09.2022 г.
Препис от решението да се изпрати на Областна администрация област
София.
„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия
Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов,
Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова Василева, Валя Стефанова
Козовска-Трулева.
„ПРОТИВ” – няма.

По четвърта точка от дневния ред предлагам следния проект на
решение:
На основание чл. 70, ал. 4 от ИК, във връзка с Решения №№ 1358-НС от
01.09.2022 г. и 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна
комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

РЕШИ
1. Определя броя на експертите по т.7.3 от Решение № 1200-НС от
02.08.2022 г. на 1 /един/.
2. Определя допълнително месечно възнаграждение на специалистите,
назначени за подпомагане дейността на РИК в 25 ИР-София както
следва:
2.1. На Петър Гавраилов Лазов, ЕГН: … - 300 (триста) лева, т.е. общото
възнаграждение на лицето възлиза в размер на 1150 (хиляда сто и
петдесет) лева;
2.2. На Александър Радмилов Колев, ЕГН: … - 230 (двеста и тридесет)
лева, т.е. общото възнаграждение на лицето възлиза в размер на 870
(осемстотин и седемдесет) лева;
2.3. На Никол Николова Шушнева, ЕГН: … - 80 (осемдесет) лева, т.е.
общото възнаграждение на лицето възлиза в размер на 720 (седемстотин
и двадесет) лева;
5

2.4. На Ева Венциславова Дафинова, ЕГН: … - 80 (осемдесет) лева, т.е.
общото възнаграждение на лицето възлиза в размер на 720 (седемстотин
и двадесет) лева;
2.5. На Десислава Николаева Панева, ЕГН: … - 80 (осемдесет) лева, т.е.
общото възнаграждение на лицето възлиза в размер на 720 (седемстотин
и двадесет) лева;
2.6. На Антоанета Славчева Мишева, ЕГН: … - 80 (осемдесет) лева, т.е.
общото възнаграждение на лицето възлиза в размер на 720 (седемстотин
и двадесет) лева;
3. Допълнителното възнаграждение
да се изплаща от датата на
настоящето решение до 14 дни включително от произвеждане на
изборите – 16.10.2022 г.
Препис от решението да се изпрати на Областна администрация област
София за сключване на допълнителни споразумения с назначените лица,
съгласно чл. 8 от Заключителните разпоредби на подписаните договори.

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия
Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов,
Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова Василева, Валя Стефанова
Козовска-Трулева.
„ПРОТИВ” – няма.

По пета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение:
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район –
София е постъпило писмо, вх. № 129/05.09.2022 г., от кмета на район
„Банкя“ с приложена Заповед на кмета № РД 09-347/05.09.2022 г. за
утвърждаване на 4 бр. служебни избирателни секции за провеждане на
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.
Към писмото са приложени Заповед № 41-А/31.08.2022 г. на
Изпълнителния директор на „Специализирана болница за рехабилитация
-Здраве“ ЕАД, Заповед № 242/23.08.2022 г. на Изпълнителния директор
на „Специализирана болница за рехабилитация-Банкя“ АД, Заповед №
247/24.08.2022 г. на Управителя на Болница за продължително лечение
и рехабилитация – Банкя към ВМА, Заповед № 254/01.09.2022 г. на
Директора на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален
комплекс“ ЕАД филиал Банкя, за образуване на избирателна секция в
съответните лечебни заведения на осн. чл. 9, ал. 6 ИК.
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На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл.8, ал.8 от
ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район –
София
РЕШИ:
Формира следната единна номерация на служебна СИК в район „Банкя“,
както следва: 254624015 – СБР „Здраве“ ЕАД, гр. Банкя, ул. „Г. С.
Раковски“ № 15, където:
25 е номер на изборния район
46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ
24 е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ
015 е номерът на служебната СИК в административния район.
Формира следната единна номерация на служебна СИК в район „Банкя“,
както следва: 254624016 – СБР „Банкя“ АД, гр. Банкя, ул. „Шейново“ №
8, където:
25 е номер на изборния район
46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ
24 е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ
016 е номерът на служебната СИК в административния район.
Формира следната единна номерация на служебна СИК в район „Банкя“,
както следва: 254624017 – БПЛР-Банкя, гр. Банкя, ул. „Иван Вазов“ №
5, където:
25 е номер на изборния район
46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ
24 е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ
017 е номерът на служебната СИК в административния район.
Формира следната единна номерация на служебна СИК в район „Банкя“,
както следва: 254624018 – „СБР-НК“ ЕАД, гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 8,
където:
25 е номер на изборния район
46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ
24 е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ
018 е номерът на служебната СИК в административния район.
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„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия
Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов,
Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова Василева, Валя Стефанова
Козовска-Трулева.
„ПРОТИВ” – няма.

По шеста точка от дневния ред предлагам следния проект за решение:

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район София е постъпило писмо, вх. № вх. № 129/05.09.2022 г., от кмета на
район „Банкя“ за резултатите от проведени консултации за сформиране
състав на служебни секционни избирателни комисии в район „Банкя" за
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите
партии и коалиции и са изпълнени изискванията на чл. 91 и 92 ИК.

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и
чл. 91, ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети
изборен район – София
РЕШИ
1. Назначава съставите на 4 (четири) служебни секционни избирателни
комисии, състоящи се от 7 (седем) членове, съгласно поименни
предложения на кмета на район „Банкя“, при спазване на
разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от
всяка партия и коалиция, съгласно Решение № 16-НС от 17.08.2022 на
РИК в 25 ИР-София във връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на
ЦИК.
2. Поименният състав на служебни СИК в район „Банкя“ за
произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.,
съставлява приложение - неразделна част от настоящото решение.
3. Издава удостоверения на назначените членове.
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„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия
Захариева Качулкова, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов,
Димитра Димитрова Воева, Соня Боянова Василева, Валя Стефанова
Козовска-Трулева.
„ПРОТИВ” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Заседанието бе открито в 17:40 часа и приключи в 18:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валери Цолов/
СЕКРЕТАР:
/Жана Иванова/
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