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 № 16/05.11.2016 г.
гр. София
Днес, 05.11.2016 г. от 10:00 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: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мадлен Тихомирова Цветкова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Валери Георгиев Якимов
ЧЛЕНОВЕ: Соня Кръстанова Костадинова
Христианна Василева Василева
Ивайло Веселинов Василев
Денчо Славов Славов
Кръстина Еленова Данаджиева
Илко Василев Илиев
Георги Людмилов Владимиров
Красимир Георгиев Сираков
Павел Любомиров Миланов
ОТСЪСТВАТ: Мариника Иванова Якова
Димитър Крумов Епитропов
Силвия Захариева Качулкова
Ирина Цекова Иванова
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. Мерки в изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на
изборите
2. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Овча купел
3. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Нови Искър
4. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда
5. Публикуване на списък с упълномощени представители на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“
6. Публикуване на списък с упълномощени представители на ПП „Движение за радикална
промяна Българската пролет“
7. 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: Мерки в изпълнение на Оперативния план за
организацията на работата в ЦИК в деня на изборите
В изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6
ноември 2016 г., и писмо, изх. на ЦИК № ПВР-15-276/5.11.2016 г., на основание чл. 72, ал. 1, т. 1
ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие:
РЕШЕНИЕ № 97-ПВР/НР
Указва на кметовете на административни райони на територията на Двадесет и пети
район - София в деня на изборите – 06.11.2016 г., да създадат необходимата организация за
събиране от СИК, обобщаване за района и съобщаване в РИК 25 на информация, както следва:
– до 7:30 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат
ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички
членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се
членове;
– към 10:00 ч., 13:00 ч. и 17:00 ч. – броя на гласувалите. Информацията се подава
съответно до 10:15 ч., 13:15 ч. и 17:15 ч.;
– до 20:15 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за
секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч.
Препис от решението да се изпрати на кметовете на райони за изпълнение.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, С. Костадинова, Х. Василева, И.
Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов
• Против: няма
По т. 2 от дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в
район Овча купел
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 244/04.11.2016 г. от кмета на р-н „Овча купел“ с
предложения за освобождаване на 3 членове на СИК от квотата на ПП ГЕРБ на основание чл.
51, ал. 2 ИК, и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същата политическа
сила.
Към писмото са приложени документи от упълномощения представител на ПП ГЕРБ,
обосноваващи необходимостта от промени.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1,
т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 98-ПВР/НР
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:
СИК №
254618009
254618041
254618054

Длъжност
член
член
член

Име, презиме, фамилия
МИХАИЛ БОЖИДАРОВ АНДРЕЕВ
АНГЕЛИНА ТРАЯНОВА КИРОВА
ИЛИАНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

ЕГН

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:
СИК №
254618009
254618041
254618054

Длъжност
член
член
член

Име, презиме, фамилия
МАРТИН ИВАНОВ МАНЧЕВ
АДРИАНА СИДНЕЙ КАЛДЕРОН
НАДЕЛИНА ИВАЙЛОВА АНГЕЛОВА

ЕГН

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
ГЛАСУВАЛИ:

• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, С. Костадинова, Х. Василева, И.
Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов
• Против: няма
По т. 3 от дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в
район Нови Искър
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 246/04.11.2016 г. от кмета на р-н „Нови Искър“ с
предложения за освобождаване на 6 членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както
следва: 1 от квотата на ПП ГЕРБ, 3 от квотата на ПП ДПС, 1 от квотата на КП РБ и 1 от квотата
на ПП АТАКА, и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите
политически сили.
Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на
политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1,
т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 99-ПВР/НР
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:
СИК №
254621017
454621025
254621030
254621020
254621033
254621034

Длъжност
Член
Член
Член
Член
Зам. председател
Член

Име, презиме, фамилия
Антонио Руменов Богданов
Мая Ангелова Димитрова
Мариела Божидарова Асенова
Емил Сонев Михайлов
Божидар Пламенов Йосифов
Борис Цветанов Борисов

ЕГН

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:
СИК №
254621017
454621025
254621030
254621020
254621033
254621034

Длъжност
Член
Член
Член
Член
Зам. председател
Член

Име, презиме, фамилия
Илияна Николова Генчева
Мадлена Величкова Божилова
Спас Траянов Спасов
Теодора Даниелова Чакърска
Борис Цветанов Борисов
Божидар Пламенов Йосифов

ЕГН

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, С. Костадинова, Х. Василева, И.
Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов
• Против: няма
По т. 4 от дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в
район Надежда
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 255/05.11.2016 г., от кмета на р-н „Надежда“ с
предложения за освобождаване на 2 членове на СИК - 1 от квотата на ПП ГЕРБ и 1 от квотата
на КП АБВ, на основание чл. 51, ал. 2 ИК, и за назначаване на тяхно място на други лица от
квотите на същите политически сили.
Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на
политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1,
т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 100-ПВР/НР
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №
254613008
254613010

Длъжност
член
Член

Име, презиме, фамилия
Ередина Станиславова Гогова
Даниел Александров Юлиев

ЕГН

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:
СИК №
254613008
254613010

Длъжност
член
Член

Име, презиме, фамилия
Въльо Благоев Вълев
Здравка Георгиева Станчева

ЕГН

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, С. Костадинова, Х. Василева, И.
Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов
• Против: няма
По т. 5 от дневния ред: Публикуване на списък с упълномощени
представители на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“
В РИК 25 е постъпило заявление от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, вх. №
243/04.11.2016 г., за публикуване на списък на упълномощените представители на коалицията в
Двадесет и пети район - София за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Заявлението е подписано от надлежно упълномощено лице. Към заявлението са
приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 138 упълномощени
представители на коалицията – на електронен носител и надлежно подписан на хартия.
Списъкът има изискуемото от закона съдържание.
При извършената проверка по т. 6, 22 и 24 от Решение № 3718-ПВР/НР на ЦИК са
констатирани несъответствия за следните лица:
ИМЕ
СИМОНА БОРИСЛАВОВА МАЗНИЧКА
МАРИЯ АБДЕЛКАДЕР ЗЕРУАЛ

ЕГН

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
НЕВАЛИДЕН ЕГН
НЕВАЛИДЕН ЕГН

Списъкът на упълномощените представители, за които не са установени нарушения на
изискванията, следва да бъде публикуван на електронната страница на РИК 25.
Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ 101-ПВР
ПУБЛИКУВА списък на 136 (сто тридесет и шест) упълномощени представители на
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в Двадесет и пети район - София за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, С. Костадинова, Х. Василева, И.
Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов
• Против: няма
По т. 6 от дневния ред: Публикуване на списък с упълномощени
представители на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“
В РИК 25 е постъпило заявление от ПП „Движение за радикална промяна
Българската пролет“, вх. № 249/05.11.2016 г., за публикуване на списък на упълномощените
представители на политическата партия в Двадесет и пети район - София едновременно за

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за информационно разяснителната
кампания на националния референдум.
Заявлението е подписано от надлежно упълномощено лице. Към заявлението са
приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 6 упълномощени представители
на политическата партия – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът
има изискуемото от закона съдържание.
При извършената проверка по т. 6, 22 и 24 от Решение № 3718-ПВР/НР на ЦИК са
констатирани несъответствия, както следва:
Име
Румен Стоянов Йорданов

ЕГН

Несъответствие
Лицето е член на ИК Инициативен
комитет представляван от Ирина Петкова
Алексова

Списъкът на упълномощените представители, за които не са установени нарушения на
изискванията, следва да бъде публикуван на електронната страница на РИК 25.
Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ 102-ПВР/НР
ПУБЛИКУВА списък на 5 (петима) упълномощени представители на ПП „Движение
за радикална промяна Българската пролет“ в Двадесет и пети район - София едновременно
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за информационно разяснителната
кампания на националния референдум.
Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, С. Костадинова, Х. Василева, И.
Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов
• Против: няма
По т. 7 от дневния ред: Разни
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
......................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................................
(Мадлен Цветкова)

