
 

 

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

тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg 
 

 
ПРОТОКОЛ № 4/08.10.2016 г. 

гр. София             
 

            Днес, 08.10.2016 г. от 14:00 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 район - София (РИК 25), 
назначена с Решение на Централната избирателна комисия № 3476-ПВР/НР от 
13.09.2016 г., за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и Национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. 
 На заседанието присъстват: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 
Мадлен Тихомирова Цветкова 
Димитър Крумов Епитропов 
Мариника Иванова Якова 
Ирина Цекова Иванова 
Силвия Захариева Качулкова 
Соня Кръстанова Костадинова 
Христианна Василева Василева 
Ивайло Веселинов Василев 
Денчо Славов Славов  
Кръстина Еленова Данаджиева 
Илко Василев Илиев 
Станислава Валериева Чорбаджийска 
Георги Людмилов Владимиров 
Красимир Георгиев Сираков  
Павел Любомиров Миланов 

ОТСЪСТВАТ: Валери Георгиев Якимов 
 

  
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. Утвърждаване на номерацията на удостоверенията на назначените от РИК 25 членове 
на СИК в Двадесет и пети район - София 
2. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Връбница“ и 
утвърждаване на списък с резервни членове 
3. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ и 
утвърждаване на списък с резервни членове 
4. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“ и 
утвърждаване на списък с резервни членове 



 

 

5. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ и 
утвърждаване на списък с резервни членове 
6. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Надежда” 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 „Овча купел” и 
утвърждаване на списък с резервни членове 
9. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Банкя” и утвърждаване на 
списък с резервни членове 
10. 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: 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 във вр. с §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), Районна 
избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 12-ПВР/НР 
Издаваните от РИК 25 удостоверения на назначените членове на секционни 

избирателни комисии в Двадесет и пети 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, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• Против: няма 
 

По т. 2 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 район – София е постъпило писмо, 

вх. № 66/06.10.2016 г., от кмета на район „Връбница“ за резултатите от проведени консултации 
за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Връбница“ за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален 
референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Връбница“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 



 

 

и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 13-ПВР/НР 
Назначава съставите на 54 (петдесет и четири) 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 140 членове, в това число 23 
председатели, 5 зам. председатели и 26 секретари; КП БСП лява България – общо 63 членове, в 
това число 10 председатели, 6 зам. председатели и 13 секретари; ПП ДПС – общо 50 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 28 членове, в това число 7 председатели, 5 зам. председатели и 1 секретар; КП 
ББЦ – общо 23 членове, в това число 1 председател, 5 зам. председатели и 4 секретари; ПП 
АТАКА – общо 18 членове, в това число 3 председатели, 3 зам. председатели и 2 секретари; КП 
АБВ – общо 18 членове, в това число 1 председател, 5 зам. председатели и 2 секретари. 

Поименните състави на СИК в район „Връбница“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• Против: няма 
 

По т. 3 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 район – София е постъпило писмо, 

вх. № 56/05.10.2016 г., от кмета на район „Илинден“ за резултатите от проведени консултации 
за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ за произвеждане 
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, 
насрочени за 6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Илинден“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 
и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 



 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 14-ПВР/НР 
Назначава съставите на 40 (четиридесет) 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 103 членове, в това число 21 
председатели, 0 зам. председатели и 19 секретари; КП БСП лява България – общо 47 членове, в 
това число 14 председатели, 5 зам. председатели и 2 секретари; ПП ДПС – общо 37 членове, в 
това число 2 председатели, 13 зам. председатели и 2 секретари; КП Реформаторски блок – общо 
28 членове, в това число 1 председател, 5 зам. председатели и 7 секретари; КП Патриотичен 
фронт – общо 21 членове, в това число 0 председатели, 5 зам. председатели и 4 секретари; КП 
ББЦ – общо 17 членове, в това число 0 председатели, 8 зам. председатели и 0 секретари; ПП 
АТАКА – общо 13 членове, в това число 2 председатели, 3 зам. председатели и 1 секретар; КП 
АБВ – общо 14 членове, в това число 0 председатели, 1 зам. председател и 5 секретари. 

Поименните състави на СИК в район „Илинден“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• Против: няма 
 

По т. 4 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 район – София е постъпило писмо, 

вх. № 61/05.10.2016 г., от кмета на район „Красна поляна“ за резултатите от проведени 
консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Красна 
поляна“ за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 
национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Красна поляна“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 
и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 15-ПВР/НР 
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 186 
членове, в това число 24 председатели, 24 зам. председатели и 24 секретари; КП БСП лява 
България – общо 84 членове, в това число 13 председатели, 13 зам. председатели и 12 
секретари; ПП ДПС – общо 66 членове, в това число 10 председатели, 10 зам. председатели и 
10 секретари; КП Реформаторски блок – общо 51 членове, в това число 7 председатели, 8 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 4 
председатели, 3 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 в район „Красна поляна“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• Против: няма 
 

По т. 5 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 район – София е постъпило писмо, 

вх. № 67/06.10.2016 г., от кмета на район „Люлин“ за резултатите от проведени консултации за 
сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ за произвеждане на 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 
6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Люлин“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 
и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 16-ПВР/НР 
Назначава съставите на 130 (сто и тридесет) 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 335 членове, в това число 45 
председатели, 40 зам. председатели и 45 секретари; КП БСП лява България – общо 151 членове, 
в това число 24 председатели, 20 зам. председатели и 25 секретари; ПП ДПС – общо 120 
членове, в това число 18 председатели, 19 зам. председатели и 17 секретари; КП Реформаторски 
блок – общо 92 членове, в това число 14 председатели, 14 зам. председатели и 13 секретари; КП 
Патриотичен фронт – общо 68 членове, в това число 10 председатели, 11 зам. председатели и 10 



 

 

секретари; КП ББЦ – общо 56 членове, в това число 7 председатели, 10 зам. председатели и 8 
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 в район „Люлин“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• Против: няма 
 
По т. 6 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 район – София е постъпило писмо, 
вх. № 64/06.10.2016 г., от кмета на район „Надежда“ за резултатите от проведени консултации 
за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Надежда“ за произвеждане 
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, 
насрочени за 6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Надежда“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 
и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 17-ПВР/НР 
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 183 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 65 
членове, в това число 10 председатели, 10 зам. председатели и 9 секретари; КП Реформаторски 
блок – общо 50 членове, в това число 7 председатели, 8 зам. председатели и 8 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 4 председатели, 6 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 в район „Надежда“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• 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 район – София е постъпило писмо, 

вх. № 68/06.10.2016 г., от кмета на район „Нови Искър“ за резултатите от проведени 
консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Нови Искър“ 
за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален 
референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Нови Искър“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 
и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 18-ПВР/НР 
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 22 
председатели, 0 зам. председатели и 14 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 2 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 0 секретари; КП 
АБВ – общо 12 членове, в това число 0 председатели, 2 зам. председатели и 3 секретари. 

Поименните състави на СИК в район „Нови Искър“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 



 

 

• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 
Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• Против: няма 
 
По т. 8 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 район – София е постъпило писмо, 
вх. № 60/05.10.2016 г., от кмета на район „Овча купел“ за резултатите от проведени 
консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ 
за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален 
референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Овча купел“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 
и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 19-ПВР/НР 
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 157 членове, в това число 25 
председатели, 12 зам. председатели и 24 секретари; КП БСП лява България – общо 71 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 43 членове, в това число 7 председатели, 6 зам. председатели и 7 секретари; КП 
Патриотичен фронт – общо 32 членове, в това число 4 председатели, 3 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 в район „Овча купел“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. 
Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов, К. Сираков 

• Против: няма 
 



 

 

По т. 9 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 район – София е постъпило писмо, 

вх. № 65/06.10.2016 г., от кмета на район „Банкя“ за резултатите от проведени консултации за 
сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Банкя“ за произвеждане на 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 
6 ноември 2016 г. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции 
по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Банкя“. 

Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение за съставите на СИК, 
което съдържа имената на предложените членове, ЕГН, длъжност в комисията, образование, 
специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка; списък на 
резервните членове със същото съдържание; представените от партиите и коалициите 
поименни предложения; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите 
и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 
2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 
представлявали от пълномощник; представените при консултациите списъци на резервните 
членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите. 

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 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 № 20-ПВР/НР 
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 7 секретари; ПП ДПС – общо 13 членове, в 
това число 0 председатели, 6 зам. председатели и 0 секретари; КП Реформаторски блок – общо 
10 членове, в това число 0 председатели, 4 зам. председатели и 1 секретар; 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,  1 зам. председател и 2 секретари; ПП 
АТАКА – общо 5 членове, в това число 0 председатели, 1 зам. председател и 1 секретар; КП 
АБВ – общо 5 членове, в това число 0 председатели, 0 зам. председатели и 2 секретари. 

Поименните състави на СИК в район „Банкя“ за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 
2016 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, К. Сираков, И. 
Илиев, С. Чорбаджийска, Г. Владимиров, П. Миланов 

• Против: няма 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
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   (Виолета Темелкова-Петрова) 

   
  СЕКРЕТАР:  

.................................................... 
   (Мариника Якова) 


