
 

 

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 № 7/23.02.2017 г. 
гр. София             

 
            Днес, 23.02.2017 г. от 17:45 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 
 
Жана Бориславова Иванова 
Валери Георгиев Якимов 
Диян Сашов Асенов 
Силвия Захариева Качулкова 
Христианна Василева Василева 
Мариника Иванова Якова 
Ивайло Веселинов Василев 
Димитър Крумов Епитропов 
Роман Чавдаров Дражев 
Павел Любомиров Миланов 

ОТСЪСТВАТ: Венцeслав Василев Йотов 
Мария Димитрова Вълканова  
Станислава Валериева Чорбаджийска 
Емил Ивайлов Димитров 
Соня Боянова Василева 
 

  
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. 3аличаване регистрацията на независимия кандидат Венцислав Василев Кенанов и на 
инициативния комитет за издигане на Венцислав Кенанов като независим кандидат за 
народен представител в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен 
район № 25 – София 
2. Определяне на поредния номер в бюлетината на независимия кандидат Димитър 



 

 

Кирилов Байрактаров, регистриран от РИК 25 
3. Поправка на техническа грешка в Решение № 40-НС/21.02.2017 г. на РИК 25 
4. Поправка на технически грешки в Решение № 23-НС/20.02.2017 г. на РИК 25 
5. Утвърждаване на номерацията на удостоверенията на назначените от РИК 25 членове 
на СИК в Двадесет и пети район - София 
6. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ и утвърждаване 
на списък с резервни членове 
7. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Нови Искър“ и 
утвърждаване на списък с резервни членове 
8. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Банкя“ и утвърждаване на 
списък с резервни членове 
9. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Връбница“ и утвърждаване 
на списък с резервни членове 
10. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“ и 
утвърждаване на списък с резервни членове 
11. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ и 
утвърждаване на списък с резервни членове 
12. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Надежда“ и утвърждаване 
на списък с резервни членове 
13.Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ и утвърждаване на 
списък с резервни членове 
 

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: 3аличаване регистрацията на независимия 
кандидат Венцислав Василев Кенанов и на инициативния комитет за издигане на 
Венцислав Кенанов като независим кандидат за народен представител в изборите 
за народни представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София 

 
С Решение № 16-НС/13-02-2017 г. РИК 25 е регистрирала инициативен 

комитет за издигане на Венцислав Василев Кенанов за независим кандидат за участие в 
изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. 

С Решение № 43-НС/21.02.2017 г. РИК 25 е регистрирала Венцислав Василев 
Кенанов като независим кандидат за народен представител в изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г. в изборен район № 25 – София. Регистрацията е 
извършена в условията на неприключила процедура за проверка по чл. 259 ИК и раздел 
VI, т. 22 от Решение № 4159-НС/31.01.2017 г. на ЦИК. 

С вх. № 95/22.2.2017 г. в РИК 25 е постъпил протокол от 22.02.2017 г. на 
Териториално звено ГРАО - София на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на 
списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на Венцислав Василев Кенанов като 
независим кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район. Съгласно 
протокола, установеният общ брой коректни записи в списъка е 800 (осемстотин). 

Съгласно данни от ГД „ГРАО“ в МРРБ и Заповед № СОА17-РД09-
191/03.02.2017 г. на кмета на Столична община, броят на избирателите с постоянен адрес 
на територията на Двадесет и пети изборен район – София е 366 958 (триста шестдесет и 
шест хиляди деветстотин петдесет и осем). Не са изпълнени изискванията на чл. 257, ал. 



 

 

1 от ИК кандидатурата да бъде подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 
1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район. 

Предвид изложеното и на осн. чл. 72, ал. 1, т. 10 и 11 ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 44-НС 
ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ КЕНАНОВ, 

ЕГН …, като независим кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен 
район – София в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и анулира 
издаденото му удостоверение. 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на Инициативен комитет, регистриран с 
Решение № 16-НС/13.02.2017 г. на РИК 25, за издигане на Венцислав Василев Кенанов, 
за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. в Двадесет и пети изборен район – София. 

Настоящото решение да се изпрати незабавно на инициативния комитет. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 

По т. 2 от дневния ред: Определяне на поредния номер в бюлетината на 
независимия кандидат Димитър Кирилов Байрактаров, регистриран от РИК 25 

 
На основание чл. 262, ал. 2 ИК и Решение № 4344-НС/22.02.2017 г. на ЦИК , 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие 
РЕШЕНИЕ № 45-НС 

Номерът в бюлетината за гласуване в Двадесет и пети изборен район - София на 
независимия кандидат Димитър Кирилов Байрактаров, издигнат от инициативен 
комитет, в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. е 22. 

 
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: Поправка на техническа грешка в Решение № 40-
НС/21.02.2017 г. на РИК 25 

 
На осн. чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 

изборен район – София (РИК 25) прие 
РЕШЕНИЕ № 46-НС 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 40-НС/21.02.2017 г. като 
навсякъде в решението наименованието на политическата партия да се чете „Движение 
за равноправен обществен модел“ вместо грешно изписаното „Движение за радикален 
обществен модел“. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За: В. Темелкова, Г. Толина, Ж. Иванова, В. Якимов, Д. Асенов, С. Качулкова, Х. 



 

 

Василева, М. Якова, И. Василев, Д. Епитропов, Р. Дражев, П. Миланов 
● Против: няма 
 

 
По т. 4 от дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение № 23-

НС/20.02.2017 г. на РИК 25 
 
На осн. чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 

изборен район – София (РИК 25) прие 
РЕШЕНИЕ № 47-НС 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 23-НС/20.02.2017 г. както 
следва: 

Единният граждански номер на кандидат № 5 в листата на КП „АБВ – 
ДВИЖЕНИЕ 21“ Илиян Милков Марков да се чете “…” вместо грешно изписаното “…”. 

Имената на кандидат № 14 в листата на КП „АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21“ да се 
четат “Стефан Николаев Стайков” вместо грешно изписаното “Стефан Николов 
Стайков”. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 
 
По т. 5 от дневния ред: Утвърждаване на номерацията на удостоверенията на 

назначените от РИК 25 членове на СИК в Двадесет и пети район – София 
 
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 

пети изборен район – София (РИК 25) прие 
РЕШЕНИЕ № 48-НС 

Издаваните от РИК 25 удостоверения на назначените членове на секционни 
избирателни комисии в Двадесет и пети изборен район – София имат единна номерация 
от вида ХХYYY-N, където: 
ХХ е номер на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: за Банкя - 24, 
Връбница - 20, Илинден - 12, Красна поляна - 11, Люлин -19, Надежда - 13, Нови Искър 
- 21, Овча купел – 18,  
YYY е номерът на секцията в административния район, 
N е поредният номер на удостоверението за съответната СИК. N започва от 1. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 
По т. 6 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 

в район „Илинден“ и утвърждаване на списък с резервни членове  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 82/21.02.2017 г., от кмета на район „Илинден“ за резултатите от 



 

 

проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии 
(СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 
2017 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 49-НС 
Назначава съставите на 40 (четирдесет) секционни избирателни комисии (без 

служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Илинден“, при разпределение на местата в 
ръководствата и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 104 
членове, в това число 14 председатели, 13 зам. председатели и 13 секретари; КП БСП 
лява България – общо 47 членове, в това число 7 председатели, 7 зам. председатели и 7 
секретари; ПП ДПС – общо 37 членове, в това число 5 председатели, 6 зам. председатели 
и 6 секретари; КП Реформаторски блок – общо 27 членове, в това число 4 председатели, 
4 зам. председатели и 4 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 21 членове, в това 
число 4 председатели, 3 зам. председатели и 3 секретари; КП ББЦ – общо 17 членове, в 
това число 2 председатели, 3 зам. председатели и 3 секретари; ПП АТАКА – общо 13 
членове, в това число 2 председатели, 2 зам. председатели и 2 секретар; КП АБВ – общо 
14 членове, в това число 2 председатели, 2 зам. председатели и 2 секретар. 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 
 
По т. 7 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 

в район „Нови искър“ и утвърждаване на списък с резервни членове  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 88/22.02.2017 г., от кмета на район „Нови Искър“ за резултатите 
от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии 
(СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 
2017 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 50-НС 



 

 

Назначава съставите на 36 (тридесет и шест) секционни избирателни комисии 
(без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Нови Искър“, при разпределение на местата в 
ръководствата и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 93 
членове, в това число 23 председатели, 0 зам. председатели и 13 секретари; КП БСП лява 
България – общо 42 членове, в това число 9 председатели, 2 зам. председатели и 8 
секретари; ПП ДПС – общо 33 членове, в това число 0 председатели, 15 зам. 
председатели и 0 секретари; КП Реформаторски блок – общо 25 членове, в това число 1 
председатели, 6 зам. председатели и 4 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 19 
членове, в това число 0 председатели, 5 зам. председатели и 4 секретари; КП ББЦ – общо 
16 членове, в това число 2 председатели, 2 зам. председатели и 3 секретари; ПП АТАКА 
– общо 12 членове, в това число 1 председател, 4 зам. председатели и 1 секретар; КП АБВ 
– общо 12 членове, в това число 0 председатели, 2 зам. председатели и 3 секретар. 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 
По т. 8 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 

в район „Банкя“ и утвърждаване на списък с резервни членове  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 92/22.02.2017 г., от кмета на район „Банкя“ за резултатите от 
проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии 
(СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 
2017 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 51-НС 
Назначава съставите на 14 (четиринадесет) секционни избирателни комисии 

(без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Банкя“, при разпределение на местата в ръководствата 
и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 36 членове, в това 
число 14 председатели, 0 зам. председатели и 0 секретари; КП БСП лява България – общо 
16 членове, в това число 0 председатели, 0 зам. председатели и 8 секретари; ПП ДПС – 
общо13 членове, в това число 0 председатели, 1 зам. председател и 5 секретари; КП 
Реформаторски блок – общо 10 членове, в това число 0 председатели, 4 зам. председатели 
и 4 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 7 членове, в това число 0 председатели, 2 
зам. председатели и 1 секретар; КП ББЦ – общо 6 членове, в това число 0 председатели, 
3 зам. председатели и 0 секретари; ПП АТАКА – общо 5 членове, в това число 0 



 

 

председатели, 2 зам. председатели и 0 секретари; КП АБВ – общо 5 членове, в това число 
0 председатели, 2 зам. председатели и 0 секретари. 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 

 
По т. 9 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 

в район „Връбница“ и утвърждаване на списък с резервни членове  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 93/22.02.2017 г., от кмета на район „Връбница“ за резултатите 
от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии 
(СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 
2017 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 52-НС 
Назначава съставите на 56 (петдесет и шест) секционни избирателни комисии 

(без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Връбница“, при разпределение на местата в 
ръководствата и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 145 
членове, в това число 24 председатели, 5 зам. председатели и 27 секретари; КП БСП лява 
България – общо 66 членове, в това число 11 председатели, 6 зам. председатели и 13 
секретари; ПП ДПС – общо 52 членове, в това число 2 председатели, 20 зам. 
председатели и 1 секретар; КП Реформаторски блок – общо 38 членове, в това число 7 
председатели, 5 зам. председатели и 5 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 29 
членове, в това число 7 председатели, 5 зам. председатели и 1 секретар; КП ББЦ – общо 
24 членове, в това число 1 председател, 5 зам. председатели и 5 секретари; ПП АТАКА – 
общо 19 членове, в това число 3 председатели, 4 зам. председатели и 2 секретари; КП 
АБВ – общо 19 членове, в това число 1 председател, 6 зам. председатели и 2 секретари. 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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



 

 

● Против: няма 
 
По т. 10 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 

в район „Красна поляна“ и утвърждаване на списък с резервни членове  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 96/22.02.2017 г., от кмета на район „Красна поляна“ за 
резултатите от проведени консултации за сформиране състави на секционни 
избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, 
насрочени за 26 март 2017 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 53-НС 
Назначава съставите на 72 (седемдесет и две) секционни избирателни 

комисии (без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно 
поименни предложения на кмета на район „Красна поляна“, при разпределение на 
местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – 
общо 187 членове, в това число 24 председатели, 24 зам. председатели и 24 секретари; 
КП БСП лява България – общо 84 членове, в това число 14 председатели, 13 зам. 
председатели и 12 секретари; ПП ДПС – общо 67 членове, в това число 10 председатели, 
10 зам. председател и 10 секретари; КП Реформаторски блок – общо 49 членове, в това 
число 7 председатели, 7 зам. председатели и 8 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 
38 членове, в това число 7 председатели, 4 зам. председатели и 6 секретари; КП ББЦ – 
общо 31 членове, в това число 3 председатели, 6 зам. председатели и 5 секретари; ПП 
АТАКА – общо 24 членове, в това число 3 председатели, 4 зам. председатели и 4 
секретари; КП АБВ – общо 24 членове, в това число 4 председатели, 4 зам. председатели 
и 3 секретари. 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 
По т. 11 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 

в район „Овча купел“ и утвърждаване на списък с резервни членове  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 97/22.02.2017 г., от кмета на район „Овча купел“ за резултатите 
от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии 
(СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 
2017 г. 



 

 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 54-НС 
Назначава съставите на 61 (шестдесет и една) секционни избирателни 

комисии (без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно 
поименни предложения на кмета на район „Овча купел“, при разпределение на местата 
в ръководствата и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 158 
членове, в това число 25 председатели, 12 зам. председатели и 24 секретари; КП БСП 
лява България – общо 72 членове, в това число 14 председатели, 7 зам. председатели и 
11 секретари; ПП ДПС – общо 56 членове, в това число 4 председатели, 19 зам. 
председатели и 3 секретари; КП Реформаторски блок – общо 41 членове, в това число 7 
председатели, 5 зам. председатели и 7 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 32 
членове, в това число 4 председатели, 4 зам. председатели и 7 секретари; КП ББЦ – общо 
26 членове, в това число 3 председатели, 2 зам. председатели и 7 секретари; ПП АТАКА 
– общо 21 членове, в това число 3 председатели, 5 зам. председатели и 1 секретар; КП 
АБВ – общо 21 членове, в това число 1 председател, 7 зам. председатели и 1 секретар. 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 

По т. 12 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 
в район „Надежда“ и утвърждаване на списък с резервни членове  

 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 98/22.02.2017 г., от кмета на район „Надежда“ за резултатите от 
проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии 
(СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 
2017 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 55-НС 
Назначава съставите на 71 (седемдесет и една) секционни избирателни 

комисии (без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно 
поименни предложения на кмета на район „Надежда“, при разпределение на местата в 
ръководствата и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 184 



 

 

членове, в това число 25 председатели, 21 зам. председатели и 25 секретари; КП БСП 
лява България – общо 83 членове, в това число 13 председатели, 12 зам. председатели и 
12 секретари; ПП ДПС – общо 66 членове, в това число 10 председатели, 10 зам. 
председател и 10 секретари; КП Реформаторски блок – общо 48 членове, в това число 7 
председатели, 8 зам. председатели и 7 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 37 
членове, в това число 6 председатели, 5 зам. председатели и 6 секретари; КП ББЦ – общо 
31 членове, в това число 5 председатели, 5 зам. председатели и 4 секретари; ПП АТАКА 
– общо 24 членове, в това число 3 председатели, 5 зам. председатели и 3 секретари; КП 
АБВ – общо 24 членове, в това число 3 председатели, 4 зам. председатели и 4 секретари. 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против: няма 
 
 
По т. 13 от дневния ред: Назначаване на секционни избирателни комисии 

в район „Люлин“ и утвърждаване на списък с резервни членове  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 99/22.02.2017 г., от кмета на район „Люлин“ за резултатите от 
проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии 
(СИК) за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 
2017 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи. 
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 4182-

НС/01.02.2017 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, 
ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 56-НС 
Назначава съставите на 131 (сто тридесет и една) секционни избирателни 

комисии (без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно 
поименни предложения на кмета на район „Люлин“, при разпределение на местата в 
ръководствата и брой на членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 339 
членове, в това число 46 председатели, 40 зам. председатели и 45 секретари; КП БСП 
лява България – общо 154 членове, в това число 24 председатели, 21 зам. председатели и 
25 секретари; ПП ДПС – общо 121 членове, в това число 18 председатели, 20 зам. 
председател и 17 секретари; КП Реформаторски блок – общо 89 членове, в това число 14 
председатели, 13 зам. председатели и 13 секретари; КП Патриотичен фронт – общо 69 
членове, в това число 10 председатели, 11 зам. председатели и 10 секретари; КП ББЦ – 
общо 57 членове, в това число 7 председатели, 10 зам. председатели и 9 секретари; ПП 
АТАКА – общо 44 членове, в това число 6 председатели, 8 зам. председатели и 6 
секретари; КП АБВ – общо 44 членове, в това число 6 председатели, 8 зам. председатели 
и 6 секретари. 



 

 

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от 
настоящото решение. 

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението 
на кмета. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

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