
 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН – СОФИЯ 
гр. София, ул. Освобождение № 25, РА „Красна поляна”, заседателна зала 

тел./факс. 02/921-72-47 
 

ПРОТОКОЛ № 6/21.02.2017 г. 
гр. София             

 
            Днес, 21.02.2017 г. от 17:30 ч., в сградата на районна администрация „Красна 
поляна”, заседателна зала, гр. София, ул. „Освобождение“ № 25, се проведе заседание 
на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 
25), назначена с Решение на Централната избирателна комисия № 4177-НС от 
01.02.2017 г., за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
 На заседанието присъстват: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 
Гергана Стефанова Толина 
Мария Димитрова Вълканова 
Жана Бориславова Иванова 
Валери Георгиев Якимов 
Диян Сашов Асенов 
Силвия Захариева Качулкова 
Христианна Василева Василева 
Мариника Иванова Якова 
Ивайло Веселинов Василев 
Димитър Крумов Епитропов 
Емил Ивайлов Димитров 
Соня Боянова Василева 
Венцислав Василев Йотов 
Роман Чавдаров Дражев 
Павел Любомиров Миланов 

ОТСЪСТВАТ: Станислава Валериева Чорбаджийска 
 

  
Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70, 

ал. 3 от Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждане на 
заседание и за приемане на валидни решения.  

Председателят на РИК 25 откри заседанието. 
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи 

ДНЕВЕН РЕД, както следва: 
1. Поправка на технически грешки в Решение № 23-НС/20.02.2017 г. 
2. Регистрация на Димитър Кирилов Байрактаров като независим кандидат за народен 
представител в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 
25 – София 
3. Регистрация на кандидатска листа на КП „Коалиция на недоволните“ в изборите за 
народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
4. Регистрация на кандидатска листа на ПП „Български демократичен център“ - БДЦ в 
изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 



 

 

5. Регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите 
за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
6. Регистрация на кандидатска листа на КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и 
ВМРО“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – 
София 
7. Регистрация на кандидатска листа на ПП „Българско национално обединение“ в 
изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
8. Регистрация на кандидатска листа на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
9. Регистрация на кандидатска листа на ПП „Национална Републиканска Партия“ в 
изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
10. Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Тодор 
Костадинов Белмустаков за независим кандидат за народен представител в изборите на 
26.03.2017 г.. 
11. Регистрация на кандидатска листа на КП „Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, 
Българска Демократична Общност“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 
г. в изборен район № 25 – София 
12. Регистрация на кандидатска листа на КП „Движение ДА България“ в изборите за 
народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
г.. 
13. Регистрация на кандидатска листа на КП „Обединение ДОСТ“ в изборите за 
народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
14. Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Мария Петрова 
Колева за независим кандидат за народен представител в изборите на 26.03.2017  
15. Регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение за радикален обществен 
модел“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – 
София 
16. Регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение Напред България“ в изборите 
за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
17. Регистрация на кандидатска листа на КП „Реформаторски блок – Глас народен“ в 
изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 
18. Регистрация на Венцислав Василев Кенанов като независим кандидат за народен 
представител в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 
25 – София 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване 
така предложения дневен ред. Присъстващите членове на РИК 25 единодушно приеха 
предложения дневен ред. 

РИК 25 пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие 
следните решения: 

По т. 1 от дневния ред: Поправка на технически грешки в Решение № 
23-НС/20.02.2017 г. на РИК 25 

РИК 25 установи, че в мотивите на Решение № 23-НС/20.02.2017 г. са 
допуснати технически грешки, както следва: 

- погрешно е посочено, че предложението на КП „АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21“ за 
регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. 
в изборен район № 25 – София съдържа единния граждански номер и постоянния адрес 
на 28 (двадесет и осем) кандидати за народни представители, вместо вярното – 25 
(двадесет и пет). 



 

 

- погрешно е посочено, че КП „АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21“ е регистрирана за 
участие в изборите с Решение № 4261/8.2.2017 г. на ЦИК, вместо вярното – Решение № 
4250-НС/8.2.2017 г. 

Предвид изложеното и на осн. чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 26-НС 
Допуска поправка на техническа грешка в мотивите на Решение № 23-

НС/20.02.2017 г., както следва: 
- текстът „Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и 

съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 28 (двадесет и 
осем) кандидати за народни представители.“ да се чете: „Предложението отговаря на 
изискванията на Изборния кодекс и съдържа имената, единния граждански номер и 
постоянния адрес на 25 (двадесет и пет) кандидати за народни представители. 

- текстът „КП „АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21“ е регистрирана за участие в изборите 
за народни представители на 26.3.2017 г. с Решение № 4261-НС/8.2.2017 г.“ да се чете: 
„КП „АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21“ е регистрирана за участие в изборите за народни 
представители на 26.3.2017 г. с Решение № 4250-НС/8.2.2017 г.“ 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 2 от дневния ред: Регистрация на Димитър Кирилов Байрактаров 
като независим кандидат за народен представител в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 52/19.02.2017 г., е постъпило предложение от Инициативен 

комитет за издигане на Димитър Кирилов Байрактаров като независим кандидат за 
народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

Инициативният комитет е регистриран за участие в изборите с Решение № 17-
НС/13.02.2017 г. на РИК 25. 

Предложението е по образец – приложение 67-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващия инициативния комитет и е регистрирано под № 3 във 
Входящия регистър на кандидатските листи на 19.02.2017 г. в 13.30 часа. 

Към предложението са представени: заявление-декларация от независимия 
кандидат по образец – приложение № 68-НС от изборните книжа и списък с имената, 
ЕГН и саморъчните подписи на 1102 избиратели, подкрепящи издигането на кандидата 
на територията на Двадесет и пети изборен район. 

Списъкът на избирателите, подкрепящи издигането на кандидата, е предаден за 
проверка на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ. За резултата от проверката е 
съставен протокол, постъпил в РИК 25 с вх. № 63/20.02.2017 г. Проверката е 
установила наличие на изискуемия от закона брой коректни записи. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 27-НС 



 

 

РЕГИСТРИРА ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ, ЕГН …, издигнат от 
инициативен комитет, представляван от Ирина Константинова Панайотова, като 
независим кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, 
в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

На регистрирания кандидат за народен представител да се издаде 
удостоверение за регистрация. 

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 
листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 

ГЛАСУВАЛИ:    
 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 

Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 
По т. 3 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на КП 

„Коалиция на недоволните“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. 
в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 64/21.2.2017 г., е постъпило предложение от КП „Коалиция 

на недоволните“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от надлежно упълномощено от представляващия коалицията лице и е 
регистрирано под № 9 във Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. 
в 10:16 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 19 (деветнадесет) 
кандидати за народни представители. Към предложението са приложени всички 
изискуеми документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на 
електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че КП „Коалиция на недоволните“ е 
регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 г. с Решение 
№ 4247-НС/7.2.2017 г. на ЦИК, изменено с Решение № 4304-НС/13.2.2017 г на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 28-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на КП „Коалиция на недоволните“ в 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – 
София в състав: 
  ЕГН 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Александър Трифонов Томов 
Силвия Чернева Георгиева 
Кремена Гошова Будинова 
Александър Чудомиров Тодоров 
Йордана Райчева Тодорова 
Никола Христов Ножаров 
Красимир Спасов Милев 

. 



 

 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Соня Стефанова Урумова 
Любомир Андреев Нецов 
Людмил Йорданов Велинов 
Ивайло Венциславов Нинов 
Мария Евстатиева Площакова-Такова 
Евгений Любенов Пеев 
Кристина Бориславова Йорданова 
Михаил Стефанов Манев 
Ели-Даяна Антонова Панчева 
Стоян Борисов Джаков 
Ирина Богданова Кръстева 
Димитър Цветанов Димитров 
 
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 

удостоверения за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 
По т. 4 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП 

„Български демократичен център“ - БДЦ в изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 65/21.2.2017 г., е постъпило предложение от ПП „Български 

демократичен център“ - БДЦ за регистрация на кандидатска листа в изборите за 
народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от надлежно упълномощено от представляващите политическата партия 
лице и е регистрирано под № 10 във Входящия регистър на кандидатските листи на 
21.02.2017 г. в 10:25 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 1 (един) кандидат за 
народен представител. Към предложението са приложени всички изискуеми документи 
по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП „Български демократичен 
център“ - БДЦ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 
26.3.2017 г. с Решение № 4262-НС/8.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 29-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „Български демократичен център“ - 

БДЦ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен 
район – София в състав: 



 

 

1. Ана Иван Вилфан, ЕГН  
На регистрирания кандидат за народен представител да се издаде 

удостоверение за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 5 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП 
„Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 
г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 66/21.2.2017 г., е постъпило предложение от ПП „Движение 

за права и свободи“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващия политическата партия и е регистрирано под № 11 във 
Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. в 11:20 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 16 (шестнадесет) кандидати 
за народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП „Движение за права и 
свободи“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 
г. с Решение № 4257-НС/8.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 30-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – 
София в състав: 
  ЕГН 
1 ЦВЕТАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ  
2 КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ  
3 ВАСИЛ МАРИНОВ НИКОЛОВ  
4 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА  
5 РОСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ  
6 ЖИВКО ВИНЧЕНЦОВ ХРИСТОВ  

7 КИРИЛ МАРИНОВ ЦАНОВ  
8 ЦЕНО МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ  
9 СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ  
10 ДЕНИС ДЖЕВДЕТОВ СИНЕКОВ  
11 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ  



 

 

12 ФИЛИПА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА  
13 ЕРТАН ХЮСЕИН БИЛЯЛ  
14 АНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА  
15 ДАНИЕЛА ВЪРБАНОВА ДАНЕВА  
16 МИХАЕЛ ДИМИТРОВ ЛЕЩАНСКИ  

 
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 

удостоверения за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 6 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на КП 
„Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 67/21.2.2017 г., е постъпило предложение от КП „Обединени 

патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за 
народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващите коалицията и е регистрирано под № 12 във Входящия 
регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. в 11:45 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 14 (четиринадесет) 
кандидати за народни представители. Към предложението са приложени всички 
изискуеми документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на 
електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че КП „Обединени патриоти – 
НФСБ, Атака и ВМРО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители 
на 26.3.2017 г. с Решение № 4234-НС/6.2.2017 г. на ЦИК, изменено с последващи 
решения на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 31-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на КП „Обединени патриоти – НФСБ, 

Атака и ВМРО“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети 
изборен район – София в състав: 
  ЕГН 
1 ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ  
2 ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ  
3 ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ МИТОВ  
4 ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ  



 

 

5 НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЖКОВ  
6 ОГНЯН КОСТОВ КРОНЕВ  

7 ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ  
8 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАРКОВ  
9 БРАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА  
10 КРИСТИЯН РОБЕРТ ДИМИТРОВ  
11 ЯНИЦА КАЛИНОВА ЯНКОВА  
12 ЦВЕТАН ПЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ  
13 РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ  
14 РУМЕН МИХАЙЛОВ СОКОЛОВ  

 
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 

удостоверения за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 7 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП 
„Българско национално обединение“ в изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 68/21.2.2017 г., е постъпило предложение от ПП „Българско 

национално обединение“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващия политическата партия и е регистрирано под № 13 във 
Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. в 11:50 часа. При прегледа 
на представените документи са установени несъответствия, като на представляващия 
политическата партия са дадени указания по телефон за отстраняването им. 

Несъответствията са отстранени от представляващия политическата партия с 
второ по ред предложение, вх. № 72/21.2.2017 г., подадено в 13:40 ч. 

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 11 (единадесет) кандидати 
за народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП „Българско национално 
обединение“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 
26.3.2017 г. с Решение № 4246-НС/7.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 32-НС 



 

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „Българско национално 
обединение“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети 
изборен район – София в състав: 
  ЕГН 
1 Христо Хариев Христов  
2 Ангел Петров Маринов  
3 Николай Захариев Говедаров  
4 Владимир Сашков Иванов  
5 Борислав Емилов Венков  
6 Орлин Божидаров Денчев  
7 Мартин Славов Кехайов  
8 Петко Николов Котов  
9 Теодора Николаева Атанасова  
10 Марио Сотиров Воденичаров  
11 Станислава Руменова Стаменкова-Владимирова  

 
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 

удостоверения за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 8 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП 
„ВОЛЯ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 
25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 69/21.2.2017 г., е постъпило предложение от ПП „ВОЛЯ“ за 

регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. 
в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващия политическата партия и е регистрирано под № 14 във 
Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. в 12:00 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 14 (четиринадесет) 
кандидати за народни представители. Към предложението са приложени всички 
изискуеми документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на 
електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП „ВОЛЯ“ е регистрирана за 
участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 г. с Решение № 4233-
НС/6.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 



 

 

РЕШЕНИЕ № 33-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за народни 

представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – София в състав: 
  ЕГН 
1 Веселин Найденов Марешки   
2 Деян Пенев Велев  
3 Наталия Руменова Иванова-Папазян    
4 Стелияна Ивайлова Иванова  
5 Веселин Йорданов Кунчев   
6 Иво Маринов Тодоров   

7 Галина Маринова Николова   
8 Дияна Михайлова Димитрова  
9 Нивяна Мариянова Петкова  
10 Веселин Николаев Караниколов  
11 Ралица Руменова Сергеева   
12 Атанас Георгиев Пешев   
13 Наталия Вълчева Петрова    
14 Калоян Ванев Димитров  

 
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 

удостоверения за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 9 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП 
„Национална Републиканска Партия“ в изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 70/21.2.2017 г., е постъпило предложение от ПП 

„Национална Републиканска Партия“ за регистрация на кандидатска листа в изборите 
за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващия политическата партия и е регистрирано под № 15 във 
Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. в 12:22 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 7 (седем) кандидати за 
народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП „Национална Републиканска 
Партия“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 г. 
с Решение № 4259-НС/8.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 



 

 

72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 34-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „Национална Републиканска 

Партия“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети 
изборен район – София в състав: 
  ЕГН 
1 Младен Александров Младенов  
2 Климент Николаев Шопов  
3 Диана Геврасова Димитрова  
4 Теодор Михайлов Николов  
5 Филип Илиянов Филипов  
6 Петър Данаилов Конов  

7 Александър Петков Гунев  

 
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 

удостоверения за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 10 от дневния ред: Заличаване регистрацията на инициативен 
комитет за издигане на Тодор Костадинов Белмустаков за независим кандидат за 
народен представител в изборите на 26.03.2017 г.. 

 
В РИК 25, с вх. № 71/21.2.2017 г., е постъпило заявление за заличаване на 

регистрацията на инициативен комитет за издигане на Тодор Костадинов Белмустаков 
за независим кандидат за народен представител в изборите на 26.03.2017 г.. 
Инициативният комитет е регистриран за участие в изборите с Решение № 18-
НС/13.02.2017 г. на РИК 25.  

Заявлението е по образец – приложение 61-НС от изборните книжа и е 
подписано от представляващия инициативния комитет - г-жа Малинка Иванова 
Белмустакова. Към заявлението е приложено решение на инициативния комитет за 
заличаване на регистрацията. 

Заявлението е подадено в срок и отговаря на изискванията на Решение № 4154-
НС/30.01.2017 г. на ЦИК, поради което и на осн. чл. 155 от Изборния кодекс, Районна 
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 35-НС 
ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет за издигане на Тодор 

Костадинов Белмустаков за независим кандидат за участие в изборите за народни 
представители, насрочени за 26 март 2017 г. 

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения от инициативния комитет депозит по чл. 129, 
ал. 1, т. 2 от ИК.  



 

 

Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК да се възстанови в 7-дневен срок от 
влизането в сила на настоящото решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 11 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на КП 
„Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска Демократична Общност“ в 
изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 74/21.2.2017 г., е постъпило предложение от КП „Нова 

Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска Демократична Общност“ за регистрация 
на кандидатска листа в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен 
район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от надлежно упълномощено от представляващите коалицията лице и е 
регистрирано под № 16 във Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. 
в 14:10 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 18 (осемнадесет) кандидати 
за народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че КП „Нова Република – ДСБ, Съюз 
за Пловдив, Българска Демократична Общност“ е регистрирана за участие в изборите 
за народни представители на 26.3.2017 г. с Решение № 4255-НС/8.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 36-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на КП „Нова Република – ДСБ, Съюз за 

Пловдив, Българска Демократична Общност“ в изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – София в състав: 
    ЕГН 
1 Радан Миленов Кънев  
2 Вили Младенов Лилков  
3 Светослав Христов Малинов  
4 Венцислав Илиев Михайлов  
5 Арсени Христов Вълчинов  
6 Снежина Стоянова Календжиева  
7 Минко Танев Танев  
8 Гергана Николова Гергова  
9 Руслан Белизаров Баждеков  
10 Диана Томова Калоянчева  
11 Румен Кирилов Калчев  
12 Светлин Любомиров Станков  
13 Снежина Атанасова Никева-Зеруал  



 

 

14 Мая Константинова Добрева  
15 Жени Любомирова Шиер  
16 Здравка Веселинова Атанасова  
17 Тодор Костадинов Белмустаков  
18 Борис Илиянов Илиев-Касиков  

 
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 

удостоверения за регистрация. 
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 

листи в Двадесет и пети изборен район - София. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 12 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на КП 
„Движение ДА България“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в 
изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 75/21.2.2017 г., е постъпило предложение от КП „Движение 

ДА България“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че КП „Движение ДА България“ е 
регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 г. с Решение 
№ 4263-НС/8.2.2017 г. на ЦИК. Коалицията се представлява заедно от лицата Христо 
Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа и е 
регистрирано под № 17 във Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. 
в 14:58 часа. 

При проверка на заявлението РИК 25 установи, че същото е подписано от 
Христо Иванов, Зарица Динкова и адв. Иван Велов, като последният е без 
представителна власт по отношение на коалицията. На упълномощения представител 
на коалицията незабавно е дадено указание за отстраняване на допуснатото 
несъответствие. Указанието е изпълнено в срок. 

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 16 (шестнадесет) кандидати 
за народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 37-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на КП „Движение ДА България“ в 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – 
София в състав: 
  ЕГН 
1 Христо Любомиров Иванов  



 

 

2 Зарица Георгиева Динкова  
3 Боряна Богданова Мусева  
4 Любомир Иванов Авджийски  
5 Александър Димитров Дунчев  
6 Михаил Детелинов Паргов  
7 Борил Любомиров Гуринов  
8 Иван Велков Велков  
9 Момчил Иванов Якимов  
10 Ивайло Стефанов Попов  
11 Петър Пламенов Кърджилов  
12 Георги Станимиров Няголов  
13 Иван Василев Матов  
14 Николай-Емил Николов Шопов  
15 Елка Димитрова Божкова  
16 Виктор Стефанов Лилов  
 

На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 
удостоверения за регистрация. 

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 
листи в Двадесет и пети изборен район - София. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 13 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на КП 
„Обединение ДОСТ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в 
изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 76/21.2.2017 г., е постъпило предложение от КП 

„Обединение ДОСТ“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващите коалицията лица и е регистрирано под № 18 във 
Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. в 15:05 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 5 (пет) кандидати за 
народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че КП „Обединение ДОСТ“ е 
регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 г. с Решение 
№ 4252-НС/8.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 38-НС 



 

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на КП „Обединение ДОСТ“ в изборите за 
народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – София в 
състав: 
  ЕГН 
1 МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА  
2 ЛЕВЕН АСЕНОВ ЛАТИНОВ  
3 АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ  
4 МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ  
5 ГЕОРГИ БОРИСОВ МАНОЛОВ  
 

На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 
удостоверения за регистрация. 

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 
листи в Двадесет и пети изборен район - София. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 14 от дневния ред: Заличаване регистрацията на инициативен 
комитет за издигане на Мария Петрова Колева за независим кандидат за народен 
представител в изборите на 26.03.2017 г.. 

 
В РИК 25, с вх. № 73/21.2.2017 г., е постъпило заявление за заличаване на 

регистрацията на инициативен комитет за издигане на Мария Петрова Колева за 
независим кандидат за народен представител в изборите на 26.03.2017 г.. 
Инициативният комитет е регистриран за участие в изборите с Решение № 8-
НС/10.02.2017 г. на РИК 25.  

Заявлението е по образец – приложение 61-НС от изборните книжа и е 
подписано от представляващия инициативния комитет. При приемане на документите 
РИК 25 установи, че към заявлението не е приложено решение на инициативния 
комитет за заличаване на регистрацията. На представляващия инициативния комитет 
незабавно са дадени указания за отстраняване на тази непълнота. Указанията са 
изпълнени на 21.2.2017 г. в 15:30 ч.. 

Заявлението е подадено в срок и отговаря на изискванията на Решение № 4154-
НС/30.01.2017 г. на ЦИК, поради което и на осн. чл. 155 от Изборния кодекс, Районна 
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 39-НС 
ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет за издигане на Мария 

Петрова Колева за независим кандидат за участие в изборите за народни 
представители, насрочени за 26 март 2017 г. 

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения от инициативния комитет депозит по чл. 129, 
ал. 1, т. 2 от ИК.  

Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК да се възстанови в 7-дневен срок от 
влизането в сила на настоящото решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    



 

 

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 15 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП 
„Движение за радикален обществен модел“ в изборите за народни представители 
на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 78/21.2.2017 г., е постъпило предложение от ПП „Движение 

за радикален обществен модел“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за 
народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от надлежно упълномощено от представляващия политическата партия 
лице и е регистрирано под № 19 във Входящия регистър на кандидатските листи на 
21.02.2017 г. в 15:37 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 2 (двама) кандидати за 
народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП „Движение за радикален 
обществен модел“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 
26.3.2017 г. с Решение № 4256-НС/8.2.2017 г. на ЦИК, изменено с Решение № 4274-
НС/10.02.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 40-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „Движение за радикален обществен 

модел“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен 
район – София в състав: 
  ЕГН 
1 АЛЕКСАНДРИНА АСЕНОВА ВЛАДОВА  
2 ЕМИЛ АСЕНОВ АСЕНОВ  
 

На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 
удостоверения за регистрация. 

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 
листи в Двадесет и пети изборен район - София. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 16 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП 
„Движение Напред България“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 
г. в изборен район № 25 – София 



 

 

 
В РИК 25, с вх. № 79/21.2.2017 г., е постъпило предложение от ПП „Движение 

Напред България“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от надлежно упълномощено от представляващия политическата партия 
лице и е регистрирано под № 20 във Входящия регистър на кандидатските листи на 
21.02.2017 г. в 15:40 часа.  

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 3 (трима) кандидати за 
народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП „Движение Напред България“ 
е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 г. с 
Решение № 4258-НС/8.2.2017 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 41-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „Движение Напред България“ в 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – 
София в състав: 
  ЕГН 
1 ТОДОР ИВАНОВ СЛАВКОВ  
2 НИКОЛАЙ ЕВЛОГИЕВ МАКСИМОВ  
3 ДИАНА ЙОРДАНОВА ТАСЕВА  
 

На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 
удостоверения за регистрация. 

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 
листи в Двадесет и пети изборен район - София. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 

По т. 17 от дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на КП 
„Реформаторски блок – Глас народен“ в изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 80/21.2.2017 г., е постъпило предложение от КП 

„Реформаторски блок – Глас народен“ за регистрация на кандидатска листа в изборите 
за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. 

Предложението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, 
подписано е от надлежно упълномощено от представляващите коалицията лице и е 
регистрирано под № 21 във Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. 
в 16:02 часа.  



 

 

Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа 
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 15 (петнадесет) кандидати 
за народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми 
документи по чл. 255, ал. 1 ИК, както и списък на кандидатите на електронен носител. 

След служебна справка, РИК 25 установи, че КП „Реформаторски блок – Глас 
народен“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.3.2017 
г. с Решение № 4248-НС/7.2.2017 г. на ЦИК, изменено с последващи решения на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 42-НС 
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на КП „Реформаторски блок – Глас 

народен“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Двадесет и пети 
изборен район – София в състав: 
  ЕГН 
1 Светослав Емилов Витков  
2 Илко Стоянов Стоянов  
3 Филип  Симеонов Кирев  
4 Красимир Асенов Гълъбов  
5 Елеонора Янкова Антонова  
6 Николай Стоев Николов  
7 Райко Бенев Райков  
8 Ваньо Евгениев Шарков  
9 Свилен Стоянов Милушев  
10 Пеню Витанов Пенев  
11 Йордан Динев Господинов  
12 Георги Кирилов Георев  
13 Димитър Димитров Димитров  
14 Ивайло Александров Рулев  
15 Андрей Борисов Петков  
 

На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат 
удостоверения за регистрация. 

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 
листи в Двадесет и пети изборен район - София. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 
По т. 18 от дневния ред: Регистрация на Венцислав Василев Кенанов за 

независим кандидат за народен представител в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
В РИК 25, с вх. № 81/21.02.2017 г., е постъпило предложение от Инициативен 

комитет за издигане на Венцислав Василев Кенанов като независим кандидат за 



 

 

народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

Инициативният комитет е регистриран за участие в изборите за народни 
представители на 26.3.2017 г. с Решение № 16-НС/13.02.2017 г. на РИК 25. 

Предложението е по образец – приложение 67-НС от изборните книжа, 
подписано е от представляващия инициативния комитет и е регистрирано под № 22 във 
Входящия регистър на кандидатските листи на 21.02.2017 г. в 16:15 часа. 

Към предложението са представени: заявление-декларация от независимия 
кандидат по образец – приложение № 68-НС от изборните книжа и списък с имената, 
ЕГН и саморъчните подписи на 1289 избиратели, подкрепящи издигането на кандидата 
на територията на Двадесет и пети изборен район. 

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка 
на списъка с гласоподаватели, подкрепящи издигането на кандидата, съгласно раздел 
VI, т. 22 от Решение № 4159-НС/31.01.20176 г. на ЦИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 4159-
НС/31.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 
72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 43-НС 
РЕГИСТРИРА, при условията на неприключила проверка, ВЕНЦИСЛАВ 

ВАСИЛЕВ КЕНАНОВ, ЕГН …, издигнат от инициативен комитет, представляван от 
Свилен Сашков Делчев, като независим кандидат за народен представител в Двадесет и 
пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

На регистрирания кандидат за народен представител да се издаде 
удостоверение за регистрация. 

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски 
листи в Двадесет и пети изборен район - София. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

 За: В. Темелкова, Г. Толина, М. Вълканова, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. 
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев, П. Миланов 

 Против: няма 
 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
  ...................................................... 

   (Виолета Темелкова-Петрова) 
 

   
  СЕКРЕТАР:  

.................................................... 
   (Жана Иванова) 

 
  


