
 

 

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 № 8/27.02.2017 г. 
гр. София             

 
            Днес, 27.02.2017 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 
 
Мария Димитрова Вълканова  
 
Валери Георгиев Якимов 
Диян Сашов Асенов 
Силвия Захариева Качулкова 
Христианна Василева Василева 
Соня Боянова Василева  
Мариника Иванова Якова 
Ивайло Веселинов Василев 
Димитър Крумов Епитропов 
Венцeслав Василев Йотов 
Емил Ивайлов Димитров 
Роман Чавдаров Дражев 
 

ОТСЪСТВАТ: Гергана Стефанова Толина 
Жана Бориславова Иванова 
Павел Любомиров Миланов  
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. Молба от Свилен Делчев за възстановяване на депозит на ИК 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. Разни 
 

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: Молба от Свилен Делчев за възстановяване на 

депозит на ИК 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 вх. № 106/24.02.2017 г. в РИК 25 е постъпила молба от Свилен Сашков 

Делчев, в качеството му на представляващ инициативния комитет 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, в 
която се прави искане за възстановяване на внесения от инициативния комитет депозит 
по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК. Молителят се позовава на раздел V, т. 16 и 17 от Решение № 
4154-НС/30.01.2017 г. на ЦИК. 

РИК 25 намира искането за неоснователно поради следното: 
С Решение № 43-НС/21.02.2017 г., РИК 25, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 

ИК във връзка с раздел VI, т. 22 от Решение № 4159-НС/31.01.2017 г. на ЦИК, 
регистрира, при условията на неприключила проверка, 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. С последващо Решение 
№ 44-НС/23.02.2017 г., на осн. чл. 72, ал. 1, т. 11 ИК, РИК 25 е заличила 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. 

Изборният кодекс предвижда две хипотези на заличаване регистрацията на 
инициативен комитет – по чл. 155, ал. 1 ИК – по писмено заявление на инициативния 
комитет, подадено не по-късно от 32 дни преди изборния ден, и по чл. 72, ал. 1, т. 11 
ИК – при заличаване на регистрацията на издигнатия от инициативен комитет кандидат 
за народен представител, когато последният не е подкрепен от необходимия брой 
избиратели съгласно чл. 257, ал. 1 ИК. 

Аналогични хипотези на заличаване (по волята на ПП/КП и поради 
недостатъчна подкрепа) са предвидени и за партиите и коалициите, регистрирани за 
участие в изборите, като чл. 137, ал. 4 и чл. 145, ал. 4 ИК изрично регламентират 
самостоятелни основания за възстановяване на депозита на партии и коалиции, 
заличени за участие в изборите поради недостатъчен брой избиратели, подкрепящи 
тяхната регистрация. 

Чл. 155, ал. 2 ИК, който се явява специална норма по отношение на 
инициативните комитети, предвижда, едновременно с решението за заличаване на 
регистрацията по реда на чл. 155, ал. 1 ИК, районната избирателна комисия да 
възстанови внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 
ИК. В пунктове V.15-V.17 от Решение № 4154-НС/30.01.2017 г. на ЦИК е разгледана 
именно тази хипотеза като по същество са преповторени текстовете на чл. 155, ал. 1-3 
ИК. По арг. от чл. 26 от Указ № 883 за прилагане на закона за нормативните актове, ал. 
2 на чл. 155 ИК не представлява самостоятелна правна норма и същата следва да се 
тълкува само в контекста на чл. 155. 

По отношение на инициативните комитети, (за разлика от нормите 
приложими по отношение на ПП и КП) Изборният кодекс, не предвижда 



 

 

възстановяване на депозита в случаите по чл. 72, ал. 1, т. 11 ИК, на което основание е 
заличен инициативният комитет, представляван от молителя.  

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

РЕШЕНИЕ № 57-НС 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от Свилен Делчев, вх. № 106/24.2.2017 г., 

за възстановяване на депозит на ИК 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. 

 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За: В. Темелкова, М. Вълканова, В. Якимов, Д. Асенов, С. Качулкова, С. 
Василева, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, В. Йотов, Д. Епитропов, Е. 
Димитров, Р. Дражев 

● Против: няма 
 
По т. 2 от дневния ред: Разни 
 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

     
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  ...................................................... 
   (Виолета Темелкова-Петрова) 

 
   
   
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

.................................................... 
   (Мария Вълканова) 

 
  


