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Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
ПРОТОКОЛ № 15 

София, 29.09.2022 г. 

 
            Днес, 29.09.2022 г. в 17:00 ч., се проведе заседание на РИК в 25 
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред: 

  

1. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Нови Искър“ - СО  

2. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 

3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Красна поляна“ - СО 

4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Люлин“ - СО 

5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Овча купел“ - СО 

6. Допълнение на Решение № 59-НС от 03.09.2022 г. на Районна 
избирателна комисия в 25 ИР-София  

7. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Илинден“ – СО 

8. Упълномощаване на членове на РИК в 25 ИР-София за предаване на 

избирателни списъци на ГД ГРАО 

9. Изявления пред средствата за масово осведомяване 

10. Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за 
организацията на работата в ЦИК в деня на изборите 

11. Жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за 
социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 

31.08.2022г., за неправомерно поставени агитационнни материали в 
район Овча купел 

На заседанието присъстваха: Валери Владимиров Цолов, Жана 

Бориславова Иванова,  Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги 
Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова 
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Воева, Велин Ангелов Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева 

Качулкова, Людмила Петрова Георгиева. 

Отсъстващи: Веселин Захариев Варчев, Соня Боянова Василева 
Мартина Цветанова Маринова, Иван Красимиров Иванов. 

Заседанието се председателства от Валери Владимиров Цолов – 

председател на РИК в 25 ИР - София:  

   Уважаеми колеги, присъстват 13/тринадесат/ 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 
дневен ред, гласуването е явно и поименно. Определям Димитра Воева 

за отчитане на поименното гласуване. Моля, в режим на гласуване сме, 
гласуваме следния дневен ред:  

1. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Нови Искър“ - СО  

2. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 

3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Красна поляна“ - СО 

4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Люлин“ - СО 

5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Овча купел“ - СО 

6. Допълнение на Решение № 59-НС от 03.09.2022 г. на Районна 

избирателна комисия в 25 ИР-София  

7. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Илинден“ – СО 

8. Упълномощаване на членове на РИК в 25 ИР-София за предаване на 

избирателни списъци на ГД ГРАО 

9. Изявления пред средствата за масово осведомяване 

10. Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за 
организацията на работата в ЦИК в деня на изборите 

11. Жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за 

социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 
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31.08.2022г., за неправомерно поставени агитационнни материали в 

район Овча купел 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 

Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 

Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Валери Цолов: Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред 
предлагам следния проект за решение: 

 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпило писмо с вх.№ 250/28.09.2022 г. от кмета на район 
„Нови Искър“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към 

писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във 
връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  
ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 

„Нови Искър" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 
решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 
удостоверения на назначените. 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 
Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 
Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 
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Уважаеми колеги, по втора точка от дневния ред, предлагам следния 

проект за решение: 
 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 251/28.09.2022 г. от деловодния регистър на 

РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 13 в 11:05 ч. на 28. 09. 2022 г. в 
регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 

 
В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 

поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-22-0032001/26. 09. 2022 г., 
Констативен протокол № КП-22-0033138/26. 09. 2022 г., Констативен 

протокол № КП-22-0033137/26. 09. 2022 г., съставени и подписани от 
старши инспектор в Столичен инспекторат, придружен със снимков 

материал за установените нарушения. 
 
На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 

избирателна комисия в 25 изборен район-София 
 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район „Връбница" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 

Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 

Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 
Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Колеги, предлагам да преминем към трета точка от дневния ред, в тази 

връзка, предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпило писмо с вх.№ 253/28.09.2022 г. от кмета на район 
„Красна поляна“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към 
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писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във 

връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  
ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 

„Красна поляна" - СО, посочени в списък - приложение 1 към 
настоящото решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 
удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 
Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 
Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По четвърта точка от дневния ред предлагам следния проект на 
решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпило писмо с вх.№ 262/29.09.2022 г. от кмета на район 

„Люлин“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са 
приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка с 
възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  
ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 
„Люлин" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 

решение. 



 

6 

 

 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 

удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 

Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 

Петрова Георгиева. 

 „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 с вх.№ 261/29.09.2022 г. от кмета на район 
„Овча купел“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото 

са приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка 
с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  

ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 
„Овча купел" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 

решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 
поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 

удостоверения на назначените. 
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„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 
Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 
Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

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

 

На основание чл. 70, ал. 4 ИК, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал.4 ИК,  
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 

РЕШИ 

1. Допълва решение № 59– НС от 03.09.2022 г., като назначава на 
незаетите места в СИК, поименно посочени със заеманата от тях 
длъжност и съответна секция в списък - приложение 1 към настоящото 

решение. 

2. Издава удостоверения на назначените членове. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 
Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 

Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

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

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпило писмо с вх.№ 264/29.09.2022 г. от кмета на район 
„Илинден“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са 

приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка с 
възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 
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На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  

ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 
„Илинден" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 

решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 
поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 
удостоверения на назначените. 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 

Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 

Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

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

 

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 1 и Решение № 1424-

НС/15.09.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 

пети изборен район – София  

РЕШИ 

Определя и упълномощава Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров 
Иванов, Георги Емилов Тодоров, Емил Георгиев Георгиев, Диян Сашов 

Асенов, Ивайло Веселинов Василев, Венцеслав Василев Йотов, Велин 
Ангелов Пеев - членове на РИК в 25 ИР-София, да предадат книжата по 

т.31 от Решение 1424-НС/15.09.2022 г. на ЦИК на териториалното звено 
на ГД „ГРАО“ в МРРБ и да подпишат съставения за целта протокол. 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 

Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 

Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 
Петрова Георгиева. 
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 „ПРОТИВ” – няма. 

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

 

На основание чл. 70, ал.4, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София  

 

РЕШИ 
 
Изявления пред средствата за масово осведомяване от името на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София се 
правят от представляващия районната избирателна комисия Валери 

Цолов. 
 
След приключване на изборния ден, информация за хода на приемане и 

обработка на изборните резултати в РИК ще се предоставят на 
представители на средствата за масово осведомяване на всеки три часа 
на определено място на територията пред зала 6 на Националния дворец 

на културата, в която се извършва приемането и обработката на 
секционните протоколи. 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 
Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 

Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

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

В изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК 

в деня на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., приет с 

Решение № 1490-НС/28.09.2022 г. на ЦИК, на основание чл. 72, ал. 1, т. 

1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София 

РЕШИ 

Указва на кметовете на административни райони на територията на 

Двадесет и пети изборен район - София в деня на изборите – 02.10.2022 

г., да създадат необходимата организация за събиране от СИК, 
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обобщаване за района и съобщаване в РИК 25 на информация, както 

следва: 

До 7:30 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли 

нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за 

секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общия 

брой на членовете в съответната СИК и броят на членовете, които не са 

се явили в съответния СИК; 

До 11.15 ч. и 16.15 ч. – брой на гласувалите съответно към 11:00 ч. и 

16:00 ч. 

До 20:15 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния 

ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч. 

Информацията ще се приема от дежурните членове на РИК в 25 ИР-

София. Препис от решението да се изпрати на кметовете на 

административни райони на територията на 25 ИР-София за 

изпълнение. 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 
Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 

Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 
Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По единадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за 

решение: 

В Районна избирателна комисия в 25 ИР-София, с вх. № 
255/29.09.2022г., е постъпила жалба от Николай Йорданов Белалов – 

наблюдател от Институт за социална интеграция, регистриран с решение 
No. 1354-НС на ЦИК от 31.08.2022г., за неправомерно поставени 
агитационни материали в район Овча купел, а именно: плакати на 

партия „Изправи се България“ (визирана в сигнала само като Заедно 
срещу системата) върху улични стълбове на буферния паркинг на 
метрото в район Овча купел. 

Същата е заведена под номер 14 в 09:00 ч. на 29. 09. 2022 г. в регистъра 
на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. Приложен е снимков 

материал. 
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На 29.09.2022г. в 15:15 часа беше извършена проверка на РИК 25-

София, която установи следната фактическа обстановка: 
Плакатите на „Изправи се България“, които според сигнала и 

приложения от жалбоподателя снимков материал са разположени върху 
улични стълбове на буферния паркинг на метрото в район Овча купел се 
намират все още залепени върху стълбовете към часа на извършване на 

проверката.  
 
На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, агитационните 

материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, 
огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на 

имота. 
Разположените от партия „Изправи се България“, са поставени в 
нарушение на чл.183, ал.3.  

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна 
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
РЕШИ 

 

Установява нарушение по жалба с вх. № 255/29.09.2022г., подадена от 
Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за социална 
интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 

31.08.2022г., във връзка с плакати на „Изправи се България“ върху  
улични стълбове на буферния паркинг на метрото в район Овча купел. 

УКАЗВА на кмета на район „Овча купел" - СО да предприеме действия 
по чл. 186, ал. 1 ИК и премахне агитационните материали. 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,  
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Ивайло Веселинов 

Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 

Пеев, Венцеслав Василев Йотов, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 
Петрова Георгиева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  

Заседанието бе открито в 17:00 часа и приключи в 17:25 часа.  
 
 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                  /Валери Цолов/ 

 
СЕКРЕТАР: 

                                                    /Жана Иванова/ 


