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ИЗБОРЕН РАЙОН № 25- Люлин
ОБЩИНА СТОЛИЧНА

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 19-ЛЮЛИН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР. СОФИЯ

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № 133

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за
народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№

Собствено, бащино и фамилно име

1

2
РАЙОН ЛЮЛИН

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

5

6

Забележки

(попълва СИК)

1

АТАНАС БОРИСОВ СТОЯНОВ

2

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

3

ВАСИЛ КРАЧУНОВ БОШНЯКОВ

4

ВАСИЛ ХРИСТОВ ДЖАМБОВ

5

ВАСИЛЕНА ЯСЕНОВА ПАВЛОВА

6

ВАСИЛКА РАДУЛОВА БОШНЯКОВА

7

ВИЛИАНА МЕТОДИЕВА СИМЕОНОВА
- ВЪЛЕВА
ГЕОРГИ ХРИСТОВ АНДРЕЕВ

8

3

4

7

1

9

ДИМИТЪР АНТОВ ДИМИТРОВ

10

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СЛАВОВ

11

ЕЛЕНКА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА

12

ИВАН БОГДАНОВ ИЛИЕВ

13

ИЛИЯ БОГДАНОВ ГЕРГОВ

14

КАЛОЯН ДИМИТРОВ ТАГАРЕВ

15

КОСТАДИН ГОСПОДИНОВ ГИМИШЕВ

16

КРЪСТЕНА ИЛИЕВА ЙОЦОВА

17

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ВАСКОВА

18

МАРГАРИТА ВЕЛИЧКОВА ГИМИШЕВА

19

МИТКО ВЕЛКОВ АНКОВ

20

НАТАЛИЯ АНАТОЛИЕВА ШИШКИНА

21

ПЕНКА НИКОЛОВА ДЖАМБОВА

22

ПЕТЪР НАУМОВ КЪРЛЕЖОВ

23

ПЕТЪР ХРИСТОВ МАРИНОВ

24

РУМЯНА ТОДОРОВА ДАЧЕВА

25

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ

26

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА КОЛАРОВА
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27

СИМЕОН НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ

28

СЛАВЕ АТАНАСОВ ВАСЕВ

29

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА

30

СТОЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

31

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ГЕОРГИЕВА

32

ТАНЯ ДРАГОМИРОВА СТЕФАНОВА

33

ТОДОР МИХАЙЛОВ ЛЕЯРСКИ

34

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

35

РАЙОН ИЛИНДЕН
АНТОН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

39

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
СОФКА ТРАЯНОВА РУСИНОВА
ТРАЯН АТАНАСОВ ТРАЯНОВ
РАЙОН БАНКЯ
ВАСЕЛИН СТЕФАНОВ СИМОВ

40

СТАМБОЛКА СТРАХИЛОВА ПАВЛОВА

36
37
38

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от органите по чл. 23, ал. 1 ИК при наличие на не по-малко от 10
избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подали заявление по чл. 37 ИК.
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Списъците се съставят поотделно за всяка подвижна СИК.
В списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват избирателите, подали заявление до органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от
14 дни преди изборния ден – 20.03.2021 г., или, ако списъкът вече е изготвен, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия не по-късно от 5
дни преди изборния ден – 29.03.2021 г.
Заявленията се подават до органа по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянен адрес на избирателя, а в случаите, когато избирателят е вписан вече в
избирателен списък по настоящ адрес – до органа по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящия му адрес.
Имената на избирателите се вписват по азбучен ред в последователност собствено, бащино, фамилно име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Име“ се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната карта или личния (зеления) паспорт за
гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването ПСИК вписва вида и номера на документа за самоличност –
„лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите, родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ ИК в
предвидените случаи.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният/настоящият адрес (в случаите, когато избирателят е подал заявление в срока по чл. 36, ал. 1 ИК).
Графа 6 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в изборния ден.
В изборния ден не се допуска вписване в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) с изключение на членовете на
ПСИК и охраната на помещението на ПСИК.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и преди предаването му на подвижната СИК от него се заличават имената на
гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в
Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се чете. Длъжностното лице, извършило
заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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