РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ
гр. София, бул."Ал.Стамболийски" № 62, ет. 2, заседателна зала
тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg

ПРОТОКОЛ №23/13.10.2014 г.
Днес, 13.10.2014г. от 18:00 ч., в сградата на районна администрация
„Възраждане”, заседателна зала, гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 62, ет.2, се
проведе заседание на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен
район - София (РИК 24), назначена с Решение на Централната избирателна комисия №
691-НС от 14.08.2014 г., за произвеждане на избори за народни представители,
насрочени за 05.10.2014 г.
На заседанието присъстват, както следва:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благомира Димитрова Андонова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магнолия Живкова Пунчева
СЕКРЕТАР: Диляна Цвяткова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Евгений Кирилов Пепелянков
Мария Генчева Георгиева
Соня Кръстанова Костадинова
Валентин Русев Русев
Борка Тодорова Паракозова
Владимир Добрев Иванов
Любомир Иванов Ковачев
Николай Борисов Николов
Ясен Георгиев Стоев
Гергана Стефанова Толина

ОТСЪСТВАТ: Цветан Александров Милев
Илия Константинов Илиев
Веселин Тодоров Ковачев
Петър Димитров Найденов
Снежана Петрова Керезова
Борислав Николаев Попчев
Присъстват повече от половината членове на РИК 24. На основание чл. 70, ал. 3 от
Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на
заседание и за приемането на валидни решения. Поради отсъствие на председателя,
комисията единодушно определи заседанието да се води от заместник председателя
Благомира Андонова.
След откриване на заседанието зам.председателят на РИК 24-Благомира Андонова
направи предложение заседанието на комисията да протече при следния дневен ред:
1. Определяне и упълномощаване на членове на РИК 24 във връзка с Решение №
1329-НС/12.10.2014 г. на ЦИК
Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, както следва:
ГЛАСУВАЛИ:

• За: Благомира Димитрова Андонова, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Евгений Кирилов Пепелянков, Мария Генчева Георгиева, Соня Кръстанова
Костадинова, Валентин Русев Русев, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев
Иванов, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев,
Гергана Стефанова Толина
• Против: няма
В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен ред,
поради което заседанието протече при посочения по –горе дневен ред на заседанието,
като РИК № 24 пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения:
След обсъждане на точките от Дневния ред, се приеха следните решения:
По т. 1 от Дневния ред: Определяне и упълномощаване на членове на РИК 24 във
връзка с Решение № 1329-НС/12.10.2014 г. на ЦИК
Зам.Председателят Благомира Андонова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект
на решение:
Във връзка с писмо изх.№ 320 от 11.10.2014г. на РИК 24, вх.№ НС-14-12 от
11.10.2014 г. на Централната избирателна комисия за отваряне на помещението, в което
се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г.
избори за народни представители, за изваждане на избирателни списъци на секции №
244601001 и № 244601026, район „Средец” с цел предаването им на ГД „ГРАО" за
проверка по реда на Решение № 1138-НС от 30.09. 2014 г.на ЦИК., и на основание чл.
72, ал. 1, т. 1 и 27 ИК и Решение № 1329-НС/12.10.2014 г.на ЦИК, Районна избирателна
комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24)
РЕШИ:
Определя и упълномощава Евгений Кирилов Пепелянков и Ясен Георгиев Стоевчленове на РИК 24 за следното:
- да присъстват при отваряне на помещението, определено за съхранение на
бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската
администрация, и останалите изборни книжа и материали от изборите за народни
представители на 05.10.2014 г. с цел отваряне на торби с бюлетини, изборни книжа и
материали за изваждане на избирателни списъци на секции № 244601001 и №
244601026, район „Средец”;
- да получат от определените със заповед на кмета длъжностни лица за отваряне
на помещението избирателни списъци на секции № 244601001 и № 244601026, район
„Средец” и да предадат същите на ГД „ГРАО" за проверка;
- да подписват протоколи за действията по-горе, за които са определени и
упълномощени.
Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен
срок от обявяването му.
Зам. председателят Благомира Андонова: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.

ГЛАСУВАЛИ:
• За: Благомира Димитрова Андонова, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Евгений Кирилов Пепелянков, Мария Генчева Георгиева, Соня Кръстанова
Костадинова, Валентин Русев Русев, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев
Иванов, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев,
Гергана Стефанова Толина
• Против: няма
Зам.Председателят Благомира Андонова: С оглед
предложението за решение по точка 1 се приема.

на

проведеното

гласуване,

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито в 18.10 часа

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
......................................................
(Благомира Андонова)
СЕКРЕТАР:
....................................................
(Диляна Иванова)

