
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

гр. София, ул.„Московска”№ 33,  ет. 2, зала 1,  , тел./факс: 02 987 91 46,  

 

 

ПРОТОКОЛ № 49/01.03.2023 г. 
 

            Днес, 01.03.2023 г. от 18:00 ч., в сградата на Столична община, зала 5, гр. София, ул. 

„Московска“ № 33 , ет.5, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в 

Столична община(ОИК), назначена с Решение на Централната избирателна комисия №  

892-МИ/30.08.2019 г.,  и изменена с Решения № № 1190-МИ/25.09.2019г., 94-МИ/21.05.2021 

г., 160-МИ/28.05.2021 г., 1026-МИ/06.12.2021 г. и 1578-МИ/20.12.2022 г. , за произвеждане 

на избори за за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

 На заседанието присъстват, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Василева Витанова 

Бригита Емилова Костова-Атанасова 

Метин Мехмед Сюлейман 

Жана Бориславова Иванова 

Антоанета Захариева Крумова 

Борка Тодорова Паракозова 

Валери Владимиров Цолов 

Валери Георгиев Якимов 

Величка Йорданова Грънчарова 

Венцеслав Василев Йотов 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 

Владимир Добрев Иванов 

Георги Константинов Димитров 

Даниел Иванов Стоянов 

Даниела Алексиева Цекова 

Евгений Кирилов Пепелянков 

Живка Василева Котева 

Ивайло Веселинов Василев 

Ивелина Иванова Виденова 

Илия Константинов Илиев 

Илко Василев Илиев 

Мариника Иванова Якова 

Марио Спасимиров Пешев 

Мария Генчева Георгиева 

Надя Асенова Ангелова 

Огнян Костов Кронев 

Силвия Захариева Качулкова 

Снежана Младенова Кондева 

Соня Боянова Василева 

Стоил Петромил Сотиров 

Стоян Красимиров Кожухаров 



Таня Андонова Дишлиева 

Ясен Георгиев Стоев 

 

ОТСЪСТВАТ: Васил Георгиев Кацов 

Васил Николаев Бояджиев 

Дарина Маркова Пачева 

Красимира Маринова Шабанова 

Михаела Методиева Димитрова-Влавиану 

Надя Радева Динчева 

Христианна Василева Василева 

 

 

 

Присъстват повече от половината членове на ОИК. На основание чл. 85, ал. 3 от 

Изборния кодекс, комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на заседание 

и за приемането на валидни решения.  

Председателят откри заседанието. 

Председателят обяви, че в залата присъстват оператор с камера на телевизия 

Евроком, г-н Адриан Асенов – журналист,  г-жа Росина Станиславова – кмет на район 

Красно село, г-жа Албена Белянова – зам. кмет на район Красно село, г-н Веселин Кирев - 

зам. кмет на район Красно село и г-н Николай Веселинов - зам. кмет на район Красно село. 

Председателят обясни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 10 от ИК 

заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, 

коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово 

осведомяване, изказаните на заседанието становища, мнения и възражения се записват в 

протокола, както и че заседанията на комисията не се заснемат и не се излъчват. 

Председателят помоли камерата да бъде изключена, като попита останалите лица в какво 

качество присъстват. Г-н Веселин Кирев - зам. кмет на район Красно село напусна залата без 

да отговори на поставения въпрос и без да каже нищо. Първоначално г-жа Росина 

Станиславова – кмет на район Красно село се легитимира с карта/пластика, като заяви, че е 

журналист, като в последствие бе поканена да я представи на членовете на комисията. Г-жа 

Станиславова отказа и заяви, че присъства в качеството си на кмет на район Красно село, на 

гражданин на Република България. Бе попитана отново да уточни в какво от посочените 

качества присъства. Г-жа Станиславова заяви, че присъствието й зависи от  преценката от 

комисията и последната следва да реши. Попитани в какво качество присъстват  г-жа Албена 

Белянова и г-н Веселин Кирев заявиха, че присъстват в качеството си на – зам. кметове на 

район Красно село.  

Стоян Кожухаров предложи да бъдат подложени на гласуване поотделно всяко 

едно от посочените от г-жа Станиславова качества, като категорично се противопостави 

комисията да прави преценка в какво качеството присъства г-жа Росина Станиславова в 

залата и настоя тя да го заяви сама.  

Председателят отново попита г-жа Росина Станиславова в какво качество 

присъства, като същата последно отговори: „Като гражданин на Република България“.  



 

Поради отказ на лицата да напуснат залата, Председателят предложи на комисията 

проект на решение на заседанието на ОИК-Столична община да останат и да присъстват г-

жа Росина Станиславова, в качеството си  на  гражданин на Република България, г-жа Албена 

Белянова, в качеството си на зам. кмет на район Красно село и г-н Веселин Кирев, в 

качеството си на зам. кмет на район Красно село.  

Предложението за решение бе подложено на гласуване:  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

          •За: Даниел Иванов Стоянов и Илия Константинов Илиев 

 

 Против:  

 

Полина Василева Витанова 

Бригита Емилова Костова-Атанасова 

Метин Мехмед Сюлейман 

Жана Бориславова Иванова 

Антоанета Захариева Крумова 

Борка Тодорова Паракозова 

Валери Владимиров Цолов 

Валери Георгиев Якимов 

Величка Йорданова Грънчарова 

Венцеслав Василев Йотов 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 

Владимир Добрев Иванов 

Георги Константинов Димитров 

Даниела Алексиева Цекова 

Евгений Кирилов Пепелянков 

Живка Василева Котева 

Ивайло Веселинов Василев 

Ивелина Иванова Виденова 

Илко Василев Илиев 

Мариника Иванова Якова 

Марио Спасимиров Пешев 

Мария Генчева Георгиева 

Надя Асенова Ангелова 

Огнян Костов Кронев 

Силвия Захариева Качулкова 

Снежана Младенова Кондева 

Соня Боянова Василева 

Стоил Петромил Сотиров 

Стоян Красимиров Кожухаров 

Таня Андонова Дишлиева 

Ясен Георгиев Стоев 

 

Предложението не е прието, поради което Председателят покани трите лица да напуснат 

залата.  



 

Г-жа Росина Станиславова поиска преди да напусне залата да й се позволи да каже едно 

изречение, както следва: „Желая разбира се и ползотворна работа за това, за което сте се 

събрали. Това, в което участвате, е една политическа поръчка, която вие успешно ще 

завършите. Това, което искам да обърна внимание, е че във вашите ръце има документи, 

които представляват според моето скромно мнение процесуална пречка за решението, 

което евентуално с оглед начина по който гласувате ще бъде взето. Надявам се поне да 

имате възможност да се запознаете и със самите документи, които са в ръцете на 

председателя. Разбира се, сега аз ще се оттегля, за да ви оставя възможност да вземете 

по съвест своето решение. Пожелавам ви приятна работа. И не забравяйте да се 

оглеждате…“ 

 

 След направеното изказване г-жа Росина Станиславова, в качеството си на гражданин 

на Република България, г-жа Албена Белянова, в качеството си на зам. кмет на район Красно 

село и г-н Веселин Кирев, в качеството си на зам. кмет на район Красно село напуснаха 

залата. 

 Освен членовете на ОИК - Столична община, в залата на заседанието остана да 

присъства г-н Адриан Асенов – журналист от Евроком.  

 

След гласуваното процедурно решение, председателят на ОИК направи 

предложение заседанието на комисията да протече при предварително обявения дневен ред: 

 

1. Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, 

Столична община. 

 

Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, както следва: 

ГЛАСУВАЛИ: 

          •За: Полина Василева Витанова 

Бригита Емилова Костова-Атанасова 

Метин Мехмед Сюлейман 

Жана Бориславова Иванова 

Антоанета Захариева Крумова 

Борка Тодорова Паракозова 

Валери Владимиров Цолов 

Валери Георгиев Якимов 

Величка Йорданова Грънчарова 

Венцеслав Василев Йотов 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 

Владимир Добрев Иванов 

Георги Константинов Димитров 

Даниела Алексиева Цекова 

Евгений Кирилов Пепелянков 

Живка Василева Котева 

Ивайло Веселинов Василев 

Ивелина Иванова Виденова 

Илко Василев Илиев 

Мариника Иванова Якова 



Марио Спасимиров Пешев 

Мария Генчева Георгиева 

Надя Асенова Ангелова 

Огнян Костов Кронев 

Силвия Захариева Качулкова 

Снежана Младенова Кондева 

Соня Боянова Василева 

Стоил Петромил Сотиров 

Стоян Красимиров Кожухаров 

Таня Андонова Дишлиева 

Ясен Георгиев Стоев 

Даниел Иванов Стоянов  

Илия Константинов Илиев 

 

• Против: няма 

 

 В резултат от гласуването, Комисията прие направеното предложение за дневен ред, 

поради което заседанието протече при посочения по –горе дневен ред на заседанието, като 

ОИК пристъпи към разглеждане и обсъждане на единствената точка от приетия дневен ред. 

  

 Председателят отново запозна членовете на комисията с  представените  на  

22.02.2023 г. по електронната поща на ОИК-Столична община  писмо от г-жа Росина 

Георгиева Станиславова, заведено в деловодния дневник с вх. № 1984/22.02.2023 г. с което  

уведомява комисията, че е подала молба за „издаване на допълнително решение, 

респективно допълване на постановеното Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 

4812/2022 г. VI-то отделение на на ВАС – поради липса на обсъждане, съобразяване и 

произнасяне по конкретно изложени аргументи, доводи и съображения.“. Комисията отново 

бе запозната и с искането на г-жа Росина Станиславова комисията да вземе предвид, че 

подадената от нея  молба представлява правна пречка за провеждане на предвидените 

процедури по чл. 42, ал. 4 от АПК. 

 

 След запознаване и с последно представените документи, изказвания бяха направени, 

както следва:  

 

 Стоян Кожухаров – При направена проверка преди малко от мен,  на сайта на ВАС 

по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то отделение на на ВАС, липсва произнасяне от съда по 

молбата за допълване на съдебното решение, подадена от г-жа Станиславова.  

 

 Председателят представи и прочете на членовете на комисията съдържанието на 

представените преди заседанието от г-жа Росина Станиславова документи, които се заведоха 

в деловодния дневник с вх. № 1986/01.03.2023 г.., като същите представляват писмо, с което  

г-жа Росина Станиславова уведомява комисията, че е подала молба за „издаване на 

допълнително решение, респективно допълване на постановеното Решение № 1921 от 

21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то отделение на ВАС – поради липса на 

обсъждане, съобразяване и произнасяне по конкретно изложени аргументи, доводи и 

съображения.“, молби до СРС и АССГ и искови молби до СРС и АССГ. Към писмото са 

приложени и посочените молби, както следва: Молба с вх. № 8691/01.03.2023г на АССГ; 



Молба с вх. № 29001375/01.03.2023 г. га СРС; Искова молба с вх. № 58041/01.03.2023 г. на 

СРС и Искова молба с вх.№ 8692/01.03.2023 г. на АССГ. 

 

 Виолета Темелкова: „Г-жо Председател, считам че ние като административен 

орган, гражданските претенции на гражданите, нямат отношение към нашата работа.“ 

 

 Стоян Кожухаров: „По отношение на исканията на г-жа Станиславова: 

Производството, в което в момента се намираме, считам че не са налице правни 

основания, на които да уважим това искане за отлагане на произнасянето ни. Също така, 

смятам че ВАС се е произнесъл по исканията на страната и няма как с допълване на 

съдебно решение да се промени изхода на съдебния акт, който е влязъл в сила. Съответно 

самите оплаквания в молбата за допълване на решението, дори и да бъдат възприети от 

съда, те биха намерили място в мотивите на съдебния акт, но не и за допълнително 

решение. Считам, че нямаме никакви правни основания за отлагане на нашето 

производство и не произнасяне на комисията. В случай, че имаше друго решение, то разбира 

се би било друг фактор, но подаването на молба за допълване не е.“  

   

 Надя Ангелова: „В допълнение на изказването на колегата Кожухаров бих искала да 

кажа следното – направих си труда след постановяване на решението на Върховния 

административен съд миналата седмица, да прегледам цялата преписка по делата на г-

жа Станиславова пред АССГ и пред ВАС. Посочените в молбите й мотиви са същите като 

тези, с които е искала допълване на протокол от заседанието пред ВАС, както и тези на 

подадената касационна жалба срещу решението на АССГ. В решението на ВАС изрично е 

коментирано и процесуалното поведение на г-жа Станиславова. В този смисъл считам, че 

няма как с молба за допълване на решението на ВАС по същество да се иска 

постановяването на ново решение, но с различен диспозитив. В този смисъл считам, че 

процедурата, посочена в ЗМСМА е ясно разписана и ОИК следва да се произнесе като 

приложи разпоредбата на чл.42, ал. 4 във връзка с т. 11 на ал. 1 от същата.“ 

 

 Стоян Кожухаров – „Искам само да допълня, ние нямаме какво да преценяваме. Ние 

сме в обвързана компетентност и законът (чл.42 ал.1, т.11, ал. 2 и 4 от ЗМСМА) е изрично 

постановил, че при влязло в сила решение на компетентен административен орган 

(КПКОНПИ) за установяване на конфликт на интереси, какво решение взема комисията.“ 

 

 Таня Дишлиева – „Присъединявам се изцяло към аргументите изложени от 

колегите, като в подкрепа на казаното от колегата Кожухаров само, че съгласно чл. 223 

от АПК, касационното решение е окончателно и действително с искане за допълване на 

решение същото не може да бъде изменено по същество. В този смисъл решението на 

касационния съд абсолютно ни задължава за изпълним и приложим закона и своите 

правомощия, с които на практика да прекратим правомощията й. тоест по същество 

изложеното, че има пречка да се произнесем днес е напълно неоснователно.“.    

 

 Виолета Темелкова – „И за пълнота, във връзка с всички прочетени от вас и обсъдени 

документи, считам че исковите молби които са подадени до различни инстанции също не 

биха породили желания правен ефект от г-жа Станиславова, а именно отмяна на влязло в 

сила решение на ВАС.“.  

 



 Стоян Кожухаров -  „В днес представената молба от г-жа Станиславова има ли 

изрично искане от нея да бъде отложено произнасянето на ОИК, във връзка с днес 

представените преди заседанието ни документи. Моля отново да ни прочетете. Защото 

от това, което аз запомних, искането й е за непроизнасяне във връзка с молба за 

допълване.“  

 

 Председателят прочете отново, че искането направено в молбата и депозирана преди 

заседанието -  „издаване на допълнително решение, респективно допълване на 

постановеното Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то 

отделение на на ВАС – поради липса на обсъждане, съобразяване и произнасяне по 

конкретно изложени аргументи, доводи и съображения….. Моля да вземете предвид, че 

подадените искови молби, молби и жалби представляват правна пречка за провеждане на 

предвидените процедури по чл. 42, ал. 4 от АПК“. 

 

 Стоян Кожухаров – „Ясно, значи съвсем коректно ги разгледахме в момента и 

обсъдихме всички в цялост.“.   

 Не бяха направени други изказвания, поради което Председателят представи на 

комисията следния проект за решение. 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 30 от Изборния кодекс, във връзка с чл.42, ал.1, 

т.11  и ал. 4 от ЗМСМА, чл.42, ал.5 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Столична 

община Общинска  прие 

 

РЕШЕНИЕ № 1250-МИ 
 

На 27.02.2023 г. в ОИК – Столична община е постъпило писмо от КПКОНПИ, 

подписано от председателя й (изх. № ЦУ-01-7379#56/23.02.2023 г.), заведено в деловодния 

дневник на ОИК с вх.№ 1985/27.02.2023г. г. С писмото се уведомява Председателя на ОИК-

Столична община, че с Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. на ВАС, 

VI-то отделение е оставено в сила Решение № 835 от 15.02.2022 г. на Административен съд-

София-град, постановено по адм. дело № 9300/2021 г., 48 състав, с което е потвърдено 

Решение № РС-7379-21-066 от 18.08.2021 г. на КПКОНПИ за установен конфликт на 

интереси по отношение на Росина Георгиева Станиславова – кмет на район „Красно село“, 

Столична община. В писмото е посочено, че Решението на КПКОНПИ е влязло в законна 

сила на 21.02.2023 г. Към писмото са приложени копия от Решение № 1921 от 21.02.2023 г. 

по адм. дело № 4812/2022 г. на ВАС, VI-то отделение и Решение № 835 от 15.02.2022 г. на 

Административен съд-София-град, постановено по адм. дело № 9300/2021 г., 48 състав. 

 

На 22.02.2023 г. на електронната поща на ОИК-Столична община е постъпило 

писмо от г-жа Росина Георгиева Станиславова, което е заведено в деловодния дневник с вх. 

№ 1984/22.02.2023 г. В писмото си г-жа  Росина Станиславова уведомява комисията, че е 

подала молба за „издаване на допълнително решение, респективно допълване на 

постановеното Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то отделение 

на на ВАС – поради липса на обсъждане, съобразяване и произнасяне по конкретно изложени 



аргументи, доводи и съображения.“. Моли комисията да вземе предвид, че подадената от г-

жа Станиславова молба представлява правна пречка за провеждане на предвидените 

процедури по чл. 42, ал. 4 от АПК. 

 

Към писмото в имейла са приложени и изпратени копия на Молба от същата до 

Върховен административен съд с вх.№ 2849/22.02.2023 г. и Молба без входящ номер, но с 

печат на Върховен административен съд, върху който е посочена дата 11.11.2022 г. 

 

На 01.03.2023г. г-жа Росина Станиславова предостави писмо,  което е заведено в 

деловодния дневник с вх. № 1986/01.03.2023 г.. В писмото си г-жа  Росина Станиславова 

уведомява комисията, че е подала молба за „издаване на допълнително решение, 

респективно допълване на постановеното Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 

4812/2022 г. VI-то отделение на на ВАС – поради липса на обсъждане, съобразяване и 

произнасяне по конкретно изложени аргументи, доводи и съображения.“, молби до СРС и 

АССГ и искови молби до СРС и АССГ. Към писмото са приложени и посочените молби, 

както следва: Молба с вх. № 8691/01.03.2023г на АССГ; Молба с вх. № 29001375/01.03.2023 

г. га СРС; Искова молба с вх. № 58041/01.03.2023 г. на СРС и Искова молба с вх.№ 

8692/01.03.2023 г. на АССГ. 

 

След като се запозна с постъпилите в комисията писма и приложените към тях 

документи (в това число и удостоверителни такива), ОИК – Столична община, намира 

следното: 

С решение № РС-7379-21-066 от 18.08.2021 г. Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, е установен 

конфликт на интереси по отношение на Росина Георгиева Станиславова, наложена е глоба в 

размер на 5000 лева и е отнета в полза на Столична община сума от 121.59 лева, 

представляваща дневно възнаграждение за дата 29.05.2020 г., на която е осъществявано 

деянието, породило конфликт на интереси. 

 

С Решение № 835 от 15.02.2022 г., Административен съд – София град е 

отхвърлил жалбата на Росина Георгиева Станиславова срещу горепосоченото решение на 

КПКОНПИ. С Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то отделение 

на ВАС, съдът е постановил, че оставя в сила Решение № 835 от 15.02.2022 г.  по адм. д. № 

9300/2021 г. на Административен съд-София град, 48 състав, като решението е окончателно 

и не подлежи на обжалване. 

 

ОИК – Столична община приема, че при изпълнение на своите правомощия 

общинските избирателни комисии действат изцяло в условия на обвързана компетентност, 

освен в случаите, в които им е предоставена оперативна самостоятелност, които изрично са 

уредени в Изборния кодекс. Постановеното от КПКОНПИ влязло в сила решение не попада 

в изключенията на ИК, липсва правомощие на ОИК, разписано в ИК за произнасяне в 

рамките на процедури по чл. 42, ал. 4 от АПК (посочената разпоредба е отменена - Чл. 42. 

(Отм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 10.10.2019 г.). Предвид това, ОИК – Столична община 

приема писмото на г-жа Станиславова, ведно с приложените молби, единствено за сведение, 

като същите счита за неотносими към процедурата разписана в чл.42 ал.1, т.11, ал. 2 и 4 от 

ЗМСМА. За пълнота ОИК съобразява, че дори и да бъде допълнено решението на ВАС, с 

което е оставено в сила решението на АССГ, то е процесуално недопустимо произнасянето 



на ВАС да бъде в различен смисъл, от вече постановения от същия съд окончателен съдебен 

акт – решение.   

 

Съгласно чл.80, ал.1 от ЗПКОНПИ, установяването на конфликт на интереси с 

влязъл в сила акт е основание за освобождаване на длъжност, освен когато в КРБ е 

предвидено друго. 

 

Съгласно чл.42, ал.2 от ЗМСМА и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК – 

т.3.1, буква „м“, обстоятелствата по ал.1 се установяват със съответните документи, издадени 

от компетентните органи. 

 

Комисията констатира, че удостовереното в писмото на КПКОНПИ и 

приложените към писмото решения, отговарят на изискванията на чл. 42, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА и Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК. Решението на КПКОНПИ, с което се 

установява конфликт на интереси, е влязло в сила на 21.02.2023г.. 

 

Съгласно чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс, жалбата не спира изпълнението на 

решението, освен ако съдът постанови друго. 

 

С оглед гореизложеното и  след обсъждане и разглеждане на получените 

документи и при така изяснената фактическа обстановка, както и на основание чл. 87, ал. 1, 

т. 1 и т. 30 от Изборния кодекс, във връзка с чл.42, ал.1, т.11  и ал. 4 от ЗМСМА, чл.42, ал.5 

от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Столична община 

 

РЕШИ: 

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Росина Георгиева Станиславова - 

кмет на район „Красно село“, избрана с Решение № 1202/04.11.2019 г. на ОИК-Столична 

община. 

 

ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК- Столична община Удостоверение на Росина 

Георгиева Станиславова с пореден номер 5/04.11.2019г. 

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване в 7-дневен срок  

по реда на чл.459 от Изборния кодекс пред  Административен съд-София-град. 

 

Предложеният проект за решение бе подложен на гласуване, както следва: 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

              •За: Полина Василева Витанова 

Бригита Емилова Костова-Атанасова 

Метин Мехмед Сюлейман 

Жана Бориславова Иванова 

Антоанета Захариева Крумова 

Борка Тодорова Паракозова 

Валери Владимиров Цолов 

Валери Георгиев Якимов 



Величка Йорданова Грънчарова 

Венцеслав Василев Йотов 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 

Владимир Добрев Иванов 

Георги Константинов Димитров 

Даниела Алексиева Цекова 

Евгений Кирилов Пепелянков 

Живка Василева Котева 

Ивайло Веселинов Василев 

Ивелина Иванова Виденова 

Илко Василев Илиев 

Мариника Иванова Якова 

Марио Спасимиров Пешев 

Мария Генчева Георгиева 

Надя Асенова Ангелова 

Огнян Костов Кронев 

Силвия Захариева Качулкова 

Снежана Младенова Кондева 

Соня Боянова Василева 

Стоил Петромил Сотиров 

Стоян Красимиров Кожухаров 

Таня Андонова Дишлиева 

Ясен Георгиев Стоев 

Даниел Иванов Стоянов  

Илия Константинов Илиев 

 

• Против: няма 

 

 

Други изказвания и предложения не бяха направени.  

 

Поради изчерпване на дневния ред, в 19.15 часа заседанието на комисията бе закрито 

от Председателя. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:____________П________ 

          (Полина Витанова)  

 

       СЕКРЕТАР: _________________П_______

          (Жана Иванова) 

        


