Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

ПРОТОКОЛ № 17
София, 01.10.2022 г.
Днес, 01.10.2022 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
„Връбница“ – СО
2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Красна поляна“ – СО
3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Овча купел“ – СО
4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Люлин“ – СО
5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Банкя“ – СО
6. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Илинден“ – СО
7. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Нови Искър“ – СО
8. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Надежда“ – СО
9. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“
10. Публикуване на списък на
„Демократична България - обединение“

представители

на

Коалиция

11. Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови
формуляри на протоколи за установяване на резултатите от гласуването
при произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. от
РИК в 25 ИР-София
12. Публикуване на списък
„Продължаваме Промяната“

на

1

представители

от

Коалиция

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

Заседанието се председателства от Валери Владимиров Цолов –
председател на РИК в 25 ИР - София:
Уважаеми колеги, присъстват 15/петнадесат/ 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 Мартина
Маринова 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
„Връбница“ – СО
2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Красна поляна“ – СО
3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Овча купел“ – СО
4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Люлин“ – СО
5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Банкя“ – СО
6. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Илинден“ – СО
7. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Нови Искър“ – СО
8. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Надежда“ – СО
9. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“
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10. Публикуване на списък на
„Демократична България - обединение“

представители

на

Коалиция

11. Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови
формуляри на протоколи за установяване на резултатите от гласуването
при произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. от
РИК в 25 ИР-София
12. Публикуване на списък
„Продължаваме Промяната“

на

представители

от

Коалиция

„ЗА” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„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.№ 287/01.10.2022 г. от кмета на район
„Връбница“ – 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
„Връбница" - 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” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.

По втора 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.№ 288/01.10.2022 г. от кмета на район
„Красна поляна“ – 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
„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” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.
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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.№ 291/01.10.2022 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.
„ЗА” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„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.№ 294/01.10.2022 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
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РЕШИ
1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район
„Люлин" - 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” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„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.№ 293/01.10.2022 г. от кмета на район
„Банкя“ – 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
„Банкя - 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” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„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 с вх.№ 295/01.10.2022 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.
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” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.

По седма точка от дневния ред предлагам следния проект за решение:
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В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район –
София е постъпило писмо с вх.№ 296/01.10.2022 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” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.

По осма 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.№ 297/01.10.2022 г. от кмета на район
„Надежда“ – 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
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1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район
„Надежда" - 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” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.
По девета 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. № 290/01.10.2022 г. от деловодния регистър на
РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 15 в 10:00 ч. на 01. 10. 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-22-0033127/27. 09. 2022 г.,
Констативен протокол № КП-22-0033126/27. 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.
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„ЗА” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.

По десета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение:
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район София е постъпило предложение с вх. № 299/01.10.2022 г. от Коалиция
„Демократична България - обединение“, с което е представен списък с 1
представител на коалицията в изборите за Народно събрание на
02.10.2022 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на
пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой
секции в 25 ИР-София.
На основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в
Двадесет и пети изборен район - София
РЕШИ
Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в
Двадесет и пети изборен район - София, списък с 1 представител на
Коалиция „Демократична България - обединение“ под № 4/01.10.2022
при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

„ЗА” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.
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По единадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за
решение:
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с Решение № 1486-НС от 27.09.2022 г. на ЦИК, Районната
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
РЕШИ
При постъпване в Районната избирателна комисия в 25 ИР-София на
уведомление за сгрешен и /или унищожен по реда на чл. 274, ал. 1 ИК
формуляр на протокол на СИК/ПСИК за установяване на резултати от
гласуването - приложения № 81-НС-х, № 82-НС-м, № 83-НС-хм и № 84НС-кр от изборните книжа, упълномощава всеки един от членовете на
РИК в 25 ИР-София с правата поотделно да получават и транспортират
до РИК 25 сгрешени протоколи от СИК, и да предават нови формуляри
на протоколи на място в изборната секция като подписват от името на
РИК съставените за целта приемо-предавателни протоколи – Приложение
№ 78-НС от изборните книжа при спазване на т. 6 от Решение № 1486НС/27.09.2022 г. на ЦИК.
„ЗА” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.

По дванадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за
решение:
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район София е постъпило предложение с вх. № 268/30.09.2022 г. от Коалиция
„Продължаваме Промяната“, с което е представен списък с
1
представител на коалицията в изборите за Народно събрание на
02.10.2022 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на
пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой
секции в 25 ИР София.
На основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в
Двадесет и пети изборен район - София
РЕШИ
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Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна
комисия в Двадесет и пети изборен район - София, списък с 1
представител на коалицията както следва:

1

ТРИТЕ ИМЕНА
МАЙА ХРИСТОВА
ДАНАИЛОВА

ЕГН

ПРИЧИНА
Имената на лицето не
съвпадат с НБД Население

„ЗА” – 15 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова,
Веселин Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Силвия Захариева Качулкова, , Диян Сашов
Асенов, Емил Георгиев Георгиев, Валя Стефанова Козовска-Трулева,
Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Ивайло Веселинов
Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова Георгиева,
Венцеслав Василев Йотов.
„ПРОТИВ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Заседанието бе открито в 17:00 часа и приключи в 17:15 часа.

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