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Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
ПРОТОКОЛ № 6 

София, 30.08.2022 г. 

 
            Днес, 30.08.2022 г. в 17:30 ч., се проведе заседание на РИК в 25 
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред: 

  

1. Регистрация на кандидатска листа на партия „КОНСЕРВАТИВНО 
ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г. 

2. Регистрация на кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 
И СВОБОДИ“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 
г. 

3. Регистрация на кандидатска листа на партия „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г. 

4. Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие 

в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

5. Регистрация на кандидатска листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА 
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г. 

6. Регистрация на кандидатска листа на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. 

7. Регистрация на кандидатска листа на партия „ПРАВОТО“ за участие в 

изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

8. Регистрация на кандидатска листа на ПП „АТАКА“ за участие в 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

9. Допълнение към кандидатска листа на ПП „МИР“ за участие в 

изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

10. Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 
БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание 
на 02.10.2022 г. 
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11. Регистриране на кандидатската листа на инициативния комитет за 

издигане на независимия кандидат ЛУНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА за 
участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

12. Назначаване на технически сътрудник за подпомагане дейността на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 

 

На заседанието присъстваха: Валери Владимиров Цолов, Жана 

Бориславова Иванова, Иван Красимиров Иванов, Валя Стефанова 
Козовска-Трулева, Диян Сашов Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия 

Захариева Качулкова, Мартина Цветанова Маринова, Димитра 
Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Анастасия Георгиева Дюлгерова, 
Емил Георгиев Георгиев, Ивайло Веселинов Василев. 

Отсъстващи: Георги Емилов Тодоров, Веселин Захариев Варчев, 

Венцеслав Василев Йотов, Людмила Петрова Георгиева. 

 

Заседанието се председателства от Валери Владимиров Цолов -
председател на РИК в 25 ИР – София 

Валери Цолов: Уважаеми колеги, присъстват 13 /тринадесет/ членове 

на комисията, заседанието е законно свикано и има необходимия 
кворум за вземане на решения. Има ли предложения за изменение или 

допълнение на предварително обявения дневен ред? Няма. Предлагам да 
гласуваме дневен ред, гласуването е явно и поименно. Определям Соня 
Василева за отчитане на поименното гласуване. Моля, в режим на 

гласуване сме, гласуваме следния дневен ред:  

1. Регистрация на кандидатска листа на партия „КОНСЕРВАТИВНО 
ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. 

2. Регистрация на кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 
И СВОБОДИ“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 
г. 

3. Регистрация на кандидатска листа на партия „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г. 

4. Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие 

в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 
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5. Регистрация на кандидатска листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. 

6. Регистрация на кандидатска листа на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 

ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. 

7. Регистрация на кандидатска листа на партия „ПРАВОТО“ за участие в 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

8. Регистрация на кандидатска листа на ПП „АТАКА“ за участие в 

изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

9. Допълнение към кандидатска листа на ПП „МИР“ за участие в 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

10. Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание 
на 02.10.2022 г. 

11. Регистриране на кандидатската листа на инициативния комитет за 

издигане на независимия кандидат ЛУНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА за 
участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

12. Назначаване на технически сътрудник за подпомагане дейността на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Валери Цолов: Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред 

предлагам следния проект за решение: 

Постъпило е предложение с вх. № 82/30.08.2022 г. от политическа 
партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за 
регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г., чрез Георги Ленков Балчев, упълномощен от 
Петър Стефанов Москов, в качеството му на председател на партията. 
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Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа) 

подадено в срок и заведено под № 21 на 30.08.2022 г. в 10:00 ч. във 
входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 

народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от 
изборните книжа). Предлага се регистрирането на 13 (тринадесет) 
кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени 

на 02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 13 бр. заявление-декларация от 
кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 

пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 
кандидатската листа на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 
ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 

г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия 

„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“  за участие в 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра 
на кандидатите за народни представители, както следва: 

№ ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Мая Миткова Маринова 
2  Димо Пенчев Димов 
3  Ангел Атанасов Георгиев 
4  Нора Страхилова Гудев 
5  Веселин Петров Жеков 
6  Весела Миткова Катрова 
7  Николай Емилов Спиридонов 
8  Даниел Василев Славчев 
9  Галина Стефанова Георгиева 
10  Боряна Димитрова Димитрова 
11  Григорян Енчов Григоров 
12  Мима Цанкова Пандова 
13  Антон Петков Димитров  

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 
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 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 

Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

 По втора точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 

  

Постъпило е предложение с вх. № 84/30.08.2022 г. от партия 
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистриране на кандидатска 

листа за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., чрез 
Цветан Иванов Енчев, упълномощен от Мустафа Сали Карадайь, в 
качеството му на председател на политическата партията. 

Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа) 
подадено в срок и заведено под № 22 на 30.08.2022 г. в 10:15 ч. във 

входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 
народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от 
изборните книжа). Предлага се регистрирането на 17 (седемнадесет) 

кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени 
на 02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявление-декларация от 

кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 
пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 
кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за 

участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни 
представители, както следва: 

№ ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Хасан Ахмед Адемов 
2  Левент Орхан Мемиш 
3  Таня Александрова Иванова 
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4  Сами Джевдет Чакъров 
5  Райна Иванова Иванова 
6  Танер Нихатов Кабилов 
7  Димитър Иванов Митрев 
8  Ана Иванова Кръстанова 
9  Мария Любомирова Попова 
10  Цветослав Владимиров Ленков 
11  Васил Маринов  Николов 
12  Мартин Драгомиров Младенов 
13  Ирина Симеонова Пенчева 
14  Теодор Тодоров Тенев 
15  Ромина Свиленова Божинова 
16  Явор Красимиров Плявов 
17  Милена Красимирова Пандурска 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По трета точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 

Постъпило е предложение с вх. № 86/30.08.2022 г. от партия 
„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“  за регистриране на 
кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г., чрез Румен Йорданов Байчев, упълномощен представител 

на Никола Петков Иванов  в качеството му на председател и 
представляващ партията. Предложението е по образец (Приложение № 
59-НС от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 23 на 

30.08.2022 г. в 10:25 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за 
участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

(Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането 
на 3 (трима) кандидати за участие в изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г. 
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Към предложението  са приложени: 3 бр. заявление-декларация от 

кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 
пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 

кандидатската листа на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия 
„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за 
Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на 

кандидатите за народни представители, както следва: 

№ ЕГН Собствено, Бащино и Фамилно име 

1  Марианна Спасова Конова 
2  Йордан Сотиров Сотиров 
3  Румен Йорданов Байчев 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 

Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 

Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По четвърта точка от дневния ред, предлагам следния проект за 
решение: 

Постъпило е предложение с вх. № 88/30.08.2022 г. от политическа 
партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за регистриране на кандидатска листа за 
участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., чрез Надежда 
Николаева Ненова, упълномощен представител на Светослав Емилов 

Витков в качеството му на председател партията. Предложението е по 
образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа) подадено в срок и 

заведено под № 24 на 30.08.2022 г. в 11:32 ч. във входящ регистър на 



 

8 

 

 

кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се 
регистрирането на 7 (седем) кандидати за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 7 бр. заявление-декларация от 
кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 
пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 

кандидатската листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за 
Народно събрание на 02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 

ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“  
за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в 
регистъра на кандидатите за народни представители, както следва: 

№ ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Светослав Емилов Витков 
2  Ирина Павлова Андонова 
3  Емил  Георгиев Павлов 
4  Георги  Ангелов Върбанов 
5  Робърт  Емилов Павлов 
6  Андриан  Пламенов Хаджидосев 
7  Свилен Величков Христов 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По пета точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 
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 Постъпило е предложение с вх. № 89/30.08.2022 г. от политическа 
партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за 
регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г., чрез Валентин Груев Николов , упълномощен 
представител на Николай Симеонов Малинов, в качеството му на 
председател партията. Предложението е по образец (Приложение № 59-

НС от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 25 на 
30.08.2022 г. в 11:44 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за 
участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

(Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането 
на 16 (шестнадесет) кандидати за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 16 бр. заявление-декларация от 
кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 
пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 

кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за Народно събрание на 

02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за 
народни представители, както следва: 

№ ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Николай  Симеонов  Малинов  
2  Ивайло  Любенов  Иванов  
3  Спас  Антонов  Благов  
4  Никола  Асенов  Бенчев  
5  Максим  Александров  Тополов  
6 

 Цветелина  Миткова 
 Димитрова-

Узунова  
7  Валентин  Боянов  Хараламбиев  
8  Методи  Георгиев  Христов  
9  Емил  Петров  Соколов  
10  Ваня  Атанасова  Георгиева  
11  Юлиaна  Веселинова  Матеева  
12  Иванка  Николай  Кършева  
13  Никола  Ели  Декало  
14  Николай  Марианов  Николов  
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15  Мария  Методиева  Александрова  
16  Богомил  Върбанов  Върбанов   

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По шеста точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 

  

Постъпило е предложение с вх. № 91/30.08.2022 г. от партия 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за регистриране 
на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 

02.10.2022 г., чрез Венцислав Ангелов Тоцев, упълномощен от Борис 
Янков Ячев, в качеството му на представляващ партията. 
Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа) 

подадено в срок и заведено под № 26 на 30.08.2022 г. в 12:00 ч. във 
входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 

народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от 
изборните книжа). Предлага се регистрирането на 12 (дванадесет) 
кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени 

на 02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 12 бр. заявление-декларация от 
кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 

пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 
кандидатската листа на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание на 

02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 
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РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“  за участие в 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра 

на кандидатите за народни представители, както следва: 

№ ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Радослав Иванов Илиев 
2  Цветозар  Венциславов  Захариев 
3  Красимира Веселинова Даскалова 
4  Петко Илиев Събев 
5  Валентин Петров Славов 
6  Петкана Първанова  Иванова 
7  Борислав Кирилов  Борисов 
8  Иван Стоилов Гьошарков 
9  Марио Розалинов Пунчев 
10  Християна  Живкова Иванова 
11  Александрина Стефанова Димитрова 
12  Мартин Илиев Дойчев 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По седма точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 

 

Постъпило е предложение с вх. № 92/30.08.2022 г. от партия „ПРАВОТО“ 
за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г., подписано от Мария Петрова Колева, в 

качеството й на председател и представляваща партията. 
Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа) 

подадено в срок и заведено под № 27 на 30.08.2022 г. в 14:10 ч. във 
входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 
народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от 

изборните книжа). Предлага се регистрирането на 3 (трима) кандидати 
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за участие в изборите за народни представители, насрочени на 

02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 3 бр. заявление-декларация от 
кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 

кандидатската листа на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за 
Народно събрание на 02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „ПРАВОТО“   
за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в 
регистъра на кандидатите за народни представители, както следва: 

 

№ ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Мария  Петрова Колева 
2  Виктория Александрова Борисова 
3  Петя Колева Петрова 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 

Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По осма точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 

 

Постъпило е предложение с вх. № 91/30.08.2022 г. от ПП „АТАКА“ за 
регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г., чрез Борислав Костадинов Киряков, 
упълномощен от Волен Николов Сидеров, в качеството му на председател 



 

13 

 

 

и представляващ партията. Предложението е по образец (Приложение № 

59-НС от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 28 на 
30.08.2022 г. в 14:25 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 
(Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането 
на 9 (девет) кандидати за участие в изборите за народни представители, 

насрочени на 02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 9 бр. заявление-декларация от 
кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 

пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 
кандидатската листа на ПП „АТАКА“ за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 

ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „АТАКА“   за 
участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в 

регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:  

№ ЕГН Собствено, Бащино и Фамилно име 

1  Деница Стоилова Сидерова 
2  Димитър Славов Димитров  
3  Величка Борисова Георгиева  
4  Любомир Димитров Цветанов 
5  Росен Верчов Златков 
6  Веселин Даниелов Цолов  
7  Юлиян Стоянов Докузанов  
8  Гергана Стоянова Бонева  
9  Биляна Генчева Николова   

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 

Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 

Веселинов Василев. 
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 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По девета точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 
  
Постъпило е предложение с вх. № 94/30.08.2022 г. от ПП „МИР“ за 

допълнение на кандидатска листа за участие в изборите за Народно 
събрание, насрочени за 02.10.2022 г. (регистрирана с Решение 25-
НС/29.08.2022 г. на РИК в 25 ИР – София), чрез Емануил Калинов 

Добрев, упълномощен представител на Симеон Славчев Славчев, в 
качеството си на председател и представляващ партията. 

Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 
подадено е в срок и е заведено като Допълнение към № 5 от 26.08.2022 
г., депозирано на 30.08.2022 г., в 14:15 ч., във входящ регистър на 

кандидатските листи за участие в изборите народни представители на 
02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се 
регистрация на 2 (двама) кандидати за участие в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г., с което кандидатската листа да бъде 
допълнена и новите кандидати да бъдат вписани под номер 20 

(двадесет) и номер 21 (двадесет и едно), след първоначално вписаните 
кандидати. 

Към предложението са приложени: 2 бр. заявление-декларация от 

кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа). 

Районната избирателна комисия в 25 изборен район – София като 

съобрази, че съгласно Решение № 229-НС от 13 юни 2021 г. на ЦИК, 
направеното искане за добавяне на още един кандидат към листата не 
представлява пренареждане на вече регистрираните кандидати, тъй 

като добавянето на ново лице не променя установеното фактическо 
положение за останалите кандидати, тоест не се засяга тяхната правна 
сфера счита, че са налице изискванията на чл. 255, ал. 1 ИК за 

регистрация на кандидатската листа на ПП „МИР“ за участие в изборите 
за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 
1, т. 8, чл. 255, ал. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 изборен 
район – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА Николай Милчев Узунов, ЕГН: … под № 20 и Николай 

Фатах Фатахи, ЕГН: … под № 21 в кандидатската листа, предложена от 
„МИР“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и 
регистрирана с Решение № 25-НС/29.08.2022 г. на РИК в 25 изборен 

район – София и го вписва в регистъра на кандидатите за народни 
представители. 
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Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 

по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 

Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По десета точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение: 
  

Постъпило е предложение с вх. № 95/30.08.2022 г. от коалиция 
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистриране на 
кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 

02.10.2022 г., чрез Антонина Минчева Душева, упълномощен 
представител на Атанас Петров Атанасов, представляващи коалицията. 
Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа) 

подадено в срок и заведено под № 29 на 30.08.2022 г. в 16:25 ч. във 
входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 
народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от 

изборните книжа). Предлага се регистрирането на 23 (двадесет и три) 
кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени 

на 02.10.2022 г. 

Към предложението  са приложени: 23 бр. заявление-декларация от 
кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), 
пълномощно.  

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на 

кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 
ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание на 

02.10.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание 
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на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни 

представители, както следва: 

№ ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Владислав Панчев Панев 
2  Бонка Сергеева Василeва 
3  Александър Димитров Симидчиев 
4  Елисавета Димитрова Белобрадова 
5  Венцислав Василев Кръстев 
6  Йордан Йорданов Йорданов 
7  Георги Дичев Маринов 
8  Тома Георгиев Белев 
9  Надежда Димитрова Бачева 
10  Йорданка Бориславова Крондева 
11  Даниел Михайлов Неделчев 
12  Иван Генчев Бакалов 
13  Георги Евтимов Атанасов 
14  Ивайло Христов Коев 
15  Любомир Гришев Никифоров 
16  Васил Костадинов Гюров 
17  Георги Сашков Стефанов 
18  Стоян Цветанов Маджаров 
19  Стоян Димитров Йотов 
20  Надежда Друмева Бобчева 
21  Румен  Валентинов Стоименов 
22  Александър Венциславов Миленков 
23  Надя  Иванова Стойкова 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 
по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 
Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По единадесета точка от дневния ред, предлагам следния проект за 

решение: 
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Постъпило е предложение от инициативен комитет за регистрация на 

независим кандидат за народен представител в изборите за народни 
представители на 2 октомври 2022 г. (Приложение № 60-НС от 

изборните книжа). Предложението е заведено под № 8 на 27.08.2022 г. в 
15:30 ч. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за 
народни представители на 2 октомври 2022 г. за регистрация на 

кандидатската листа на инициативния комитет за издигане на Луна 
Йорданова Йорданова, ЕГН …, за независим кандидат за народен 
представител, подписано от представляващия ИК Кирил Валентинов 
Митов. 

Към предложението са приложени: заявление-декларация от Луна 
Йорданова Йорданова (Приложение № 61-НС от изборните книжа); 

списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 1690 
(хиляда шестотин и деветдесет) избиратели на хартиен и технически 
носител. 

Налице са изискванията на чл. 255, ал.1, т.2, т.3 и чл.257, ал.1 и ал.4 от 

ИК за регистрация на кандидатската листа на инициативния комитет за 
издигане на независимия кандидат Луна Йорданова Йорданова в 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, 
ал.1, т.8, чл.255 и чл.257 от ИК, Районната избирателна комисия в 25 
изборен район – София 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА Луна Йорданова Йорданова,  ЕГН …, като независим 
кандидат, издигнат от  инициативен комитет, за участие в изборите за 
Народно събрание на 02.10.2022 г. 

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на независимия кандидат Луна 
Йорданова Йорданова (Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 
Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 

Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

По дванадесета точка от дневния ред, предлагам следния проект за 
решение: 
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На основание чл. 70, ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 63 от ИК и Решение № 

1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 
Двадесет и пети изборен район - София  

РЕШИ 

1. Назначава за технически сътрудник, който да подпомага дейността на 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София, 

както следва:  

1.1. Антоанета Славчева Мишева с ЕГН …. 

2. Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в 

размер на 640 (шестотин и четиридесет) лева.  
 

3. Лицето по т.1 от настоящото решение ще осъществява функциите си 
от датата на назначаването му до 14 дни включително от произвеждане 
на изборите – 16 октомври 2022 г. 

Препис от решението да се изпрати на Областна администрация област 
София за сключване на договор с назначеното лице. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева,  Силвия Захариева Качулкова, Мартина 

Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Ивайло 

Веселинов Василев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  
 
Заседанието бе открито в 17:30. часа и приключи в 17:50 часа.  

 
 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                  /Валери Цолов/ 
 

СЕКРЕТАР: 

                                                    /Жана Иванова/ 
 


