РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ
гр. София, ул. Освобождение № 25, РА „Красна поляна”, заседателна зала
тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg
ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2021 г.
гр. София
Днес, 11.11.2021 г., в 17:00 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 изборен район - София (РИК 25),
назначена с Решение на Централната избирателна комисия № 600-ПВР/НС от 24.09.2021 г.,
изменено с Решение № 866-ПВР/НС от 05.11.2021 г., за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021
г.
В обявения начален час на заседанието ПРИСЪСТВАТ, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Величка Йорданова Грънчарова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Велин Ангелов Пеев
СЕКРЕТАР:
Александър Ламбринов Шпатов
ЧЛЕНОВЕ:
Жана Бориславова Иванова
Соня Боянова Василева
Христианна Василева Василева
Диян Сашов Асенов
Ивайло Веселинов Василев
Цветанка Петкова Петкова
Любомира Димитрова Йорданова
Светла Иванова Илиева
Елеонора Георгиева Ангелова
Владимир Павлов Александров
ОТСЪСТВАТ:
Красимир Веселинов Аврамов
Цветелина Мартен Калеева
Людмила Петрова Георгиева

Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70, ал. 3 от
Изборния кодекс е налице изискуемият от закона кворум за провеждането на заседание и за
приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието.
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН РЕД,
както следва:
1. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин
2. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна
3. Упълномощаване на членове на РИК за предаване на избирателни списъци на ГД
„ГРАО“ в МРРБ
4. Публикуване на допълнителен списък с упълномощени представители на ПП
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
5. Агитационни материали, поставени извън разрешените за целта места
6. Формиране и утвърждаване единните номера на КПСИК
7. Назначаване съставите на КПСИК

8. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда
9. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя
10. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП Възраждане
11. Публикуване на списък с упълномощени представители на КП БСП за България
12. Публикуване на списък с упълномощени представители на КП Продължаваме
промяната
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: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в
район Люлин
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 276/11.11.2021 г. от кмета на район Люлин с
предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ГЕРБ-СДС, КП ДБО,
ПП ИТН, КП ИМВ, КП БСП за България, ПП ДПС, 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 прие
РЕШЕНИЕ № 111
1. Освобождава членове на СИК, съгласно списък, приложение към настоящото
решение, и анулира издадените им удостоверения.
2. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, съгласно
списък, приложение към настоящото решение.
На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв.
Петкова, Ел. Ангелова, Вл. Александров
● Против:
По т. 2 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в
район Красна поляна
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 274/11.11.2021 г. от кмета на район Красна
поляна с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на ПП ИТН и КП
ИМВ, 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 прие
РЕШЕНИЕ № 112

1. Освобождава членове на СИК, съгласно списък, приложение към настоящото
решение, и анулира издадените им удостоверения.
2. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, съгласно
списък, приложение към настоящото решение.
На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв.
Петкова, Ел. Ангелова, Вл. Александров
● Против:
По т. 3 от дневния ред: Упълномощаване на членове на РИК за предаване
на избирателни списъци на ГД „ГРАО“ в МРРБ
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 34 от Решение № 896-ПВР/НС/10.11.2021 г. на
ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 113
Определя и упълномощава Владимир Павлов Александров, ЕГН …, Диян Сашов
Асенов, ЕГН … и Велин Ангелов Пеев, ЕГН … - членове на РИК 25, да предадат пликовете
по т. 1 и по т. 8 от Решение № 896-ПВР/НС/10.11.2021г. на ЦИК с книжата в тях
(избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на
заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) на
териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ и да подпишат съставения за целта приемопредавателен протокол от името на РИК 25.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, Вл. Александров
● Против:
По т. 4 от Дневния ред: Публикуване на допълнителен списък с
упълномощени представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ“
В РИК 25 е постъпило трето по ред заявление от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, вх. № 280/11.11.2021 г., за публикуване на допълнителен
списък на упълномощените представители на политическата партия за участие в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември
2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.
Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия
политическата партия лице. Към заявлението са приложени: пълномощно на
упълномощеното лице, списък на 19 упълномощени представители – на електронен носител
и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание.
При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021
г. на ЦИК не са установени несъответствия.
Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 114
ПУБЛИКУВА допълнителен списък на 19 (деветнадесет) упълномощени
представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в Двадесет и

пети изборен район - София в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, Вл. Александров

● Против:
По т. 5 от Дневния ред: Агитационни материали, поставени извън
разрешените за целта места
В РИК 25, с вх. № 275/11.11.2021 г. са постъпили, съставени и подписани от
служители на Столичен инспекторат относно извършени проверки и установени
агитационни материали, поставени в нарушение на Заповед № СОА21-РД091315/07.10.2021 г. на Кмета на Столична община, регламентираща местата за поставяне на
агитационни материали, както следва:
Констативен протокол № КП-21-0058782/09.11.2021 г. за извършена проверка,
при която е установено поставяне на предизборни плакати на кандидат № 116 в листата на
КП БСП за България, поставени на територията на административен район Овча купел, на
бул. Президент Линкълн, на ъгъла с ул. Монтевидео – върху ограда на изоставен строеж, и
на ул. Любляна , на ъгъла с ул. Боряна – върху ел. табло. Приложен е снимков материал.
Констативен протокол № КП-21-0060651/09.11.2021 г. за извършена проверка,
при която е установено поставяне на предизборни плакати на КП Демократична България,
на територията на административен район Люлин, бул. Царица Йоана, между № 55 и 57 –
върху ограда на строителен обект.
Агитационните материали са поставени в нарушение ва чл. 183, ал. 3 от Изборния
кодекс, съгласно който агитационните материали се поставят на определени от кмета места,
а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
На осн. чл. 186, ал. 1 ИК, неправомерно поставените агитационни материали
следва да бъдат премахнати от кмета на района, на чиято територия е извършено
нарушението.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна
комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 115
УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно
констативен протокол № КП-21-0058782/09.11.2021 г. на Столичен инспекторат. Препис от
настоящото решение и от административната преписка в тази част да се изпрати на кмета
на район Овча купел за предприемане на действия по чл. 186, ал. 1 ИК.
УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно
констативен протокол № КП-21-0060651/09.11.2021 г. на Столичен инспекторат. Препис от
настоящото решение и от административната преписка в тази част да се изпрати на кмета
на район Люлин за предприемане на действия по чл. 186, ал. 1 ИК.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, Вл. Александров

● Против:

По т. 6 от Дневния ред: Формиране и утвърждаване на единната номерация
на КПСИК
В РИК 25, с вх. № 282/11.11.2021 г., е постъпила Заповед № СОА21-РД091514/10.112021 г. на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции за
гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна
карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г.
(КПСИК) на територията на Столична община.
С горната заповед, на територията на Двадесет и пети изборен район – София се
образуват 24 броя КПСИК.
Изпълнени са изискванията на Решение № 831-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 116
Формира и утвърждава единния номер на 24 броя избирателни секции за
гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна
карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г.
(КПСИК) на територията на Двадесет и пети изборен район – София, както следва:
№
адм.
район

район

номер на
КПСИК

адрес на КПСИК

254624019 78 СУ "Христо Смирненски", ул. "Царибродска" № 5
24

Банкя

254624020 78 СУ "Христо Смирненски", ул. "Царибродска" № 5
254624021 78 СУ "Христо Смирненски", ул. "Царибродска" № 5
254620057 74 СУ "Гоце Делчев", ж.к. "Връбница", ет. 1, физкултурен салон

20

Връбница

254620058 74 СУ "Гоце Делчев", ж.к. "Връбница", ет. 1, физкултурен салон
254620059 74 СУ "Гоце Делчев", ж.к. "Връбница", ет. 1, физкултурен салон
254612043 ул. "Билянини извори" № 10, бл. 51, вх. Б, ет. 4, ст.414

12

Илинден

254612044 ул. "Билянини извори" № 10, бл. 51, вх. Б, ет. 4, ст. 407
254612045 ул. "Билянини извори" № 10, бл. 51, вх. Б, ет. 4, ст. 416

11

254611077 бул. "Освобождение" № 25, стая № 103
Красна Поляна

19

Люлин

13
Надежда

254611079 бул. "Освобождение" № 25, стая № 106
254611080 бул. "Освобождение" № 25, стая № 109
37 СУ „Райна Княгиня“, ж.к. „Люлин 10“, ул. „Луи Пастьор“ №1,
254619134 ет. 1, ст. 107
37 СУ „Райна Княгиня“, ж.к. „Люлин 10“, ул. „Луи Пастьор“,
254619135 съблекалня 1 (физкултурен салон)
37 СУ „Райна Княгиня“, ж.к. „Люлин 10“, ул. „Луи Пастьор“,
254619136 съблекалня 1 (физкултурен салон)
153 СУ „Неофит Рилски“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни
254613073 будители“ 2
153 СУ „Неофит Рилски“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни
254613074 будители“ 2
153 СУ „Неофит Рилски“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни
254613075 будители“ 2
254621038 ул. "Искърско дефиле" № 121, ет. 2, стая 239

21

Нови Искър

18

Овча Купел

254621039 ул. "Искърско дефиле" № 121, ет. 2, стая 239
254621040 ул. "Искърско дефиле" № 121, ет. 2, стая 239
254618075 бул. „Цар Борис III“ 136 В, партер

254618076 бул. „Цар Борис III“ 136 В, партер
254618077 бул. „Цар Борис III“ 136 В, партер

ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, Вл. Александров

● Против:
По т. 7 от дневния ред: Назначаване съставите на КПСИК
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София са
постъпили, както следва:
- писмо вх. № 281/11.11.2021 г. от кмета на район Надежда за резултатите от
проведени консултации за сформиране състава на 3 бр. избирателни секции за гласуване с
подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. (КПСИК)
на територията на административния район. В хода на консултациите е постигнато съгласие
между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от
закона документи.
- писмо вх. № 286/11.11.2021 г. от кмета на район Люлин за резултатите от
проведени консултации за сформиране състава на 3 бр. КПСИК в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. а
територията на административния район. В хода на консултациите е постигнато съгласие
между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от
закона документи.
- писмо вх. № 285/11.11.2021 г. от кмета на район Красна поляна за резултатите
от проведени консултации за сформиране състава на 3 бр. КПСИК в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. а
територията на административния район. В хода на консултациите е постигнато съгласие
между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от
закона документи.
- писмо вх. № 288/11.11.2021 г. от кмета на район Илинден за резултатите от
проведени консултации за сформиране състава на 3 бр. КПСИК в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. а
територията на административния район. В хода на консултациите е постигнато съгласие
между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от
закона документи.
- писмо вх. № 291/11.11.2021 г. от кмета на район Нови Искър за резултатите от
проведени консултации за сформиране състава на 3 бр. КПСИК в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. а
територията на административния район. В хода на консултациите е постигнато съгласие
между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от
закона документи.
- писмо вх. № 292/11.11.2021 г. от кмета на район Връбница за резултатите от
проведени консултации за сформиране състава на 3 бр. КПСИК в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. а
територията на административния район. В хода на консултациите е постигнато съгласие
между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от
закона документи.

- писмо вх. № 293/11.11.2021 г. от кмета на район Овча купел за резултатите от
проведени консултации за сформиране състави на КПСИК в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. а
територията на административния район. В хода на консултациите е постигнато съгласие
между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от
закона документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК, Решение № 831ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 117
Назначава съставите на избирателни секции за гласуване с подвижна
избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. на
територията на Двадесет и пети изборен район - София, както следва:
Длъжност
Име, презиме, фамилия
Административен район Връбница
СИК 254620057
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОРЛИН ЙОХАН НАУМОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА КИРИЛОВ ДАНАИЛОВ
СЕКРЕТАР
КРИСТИЯН ЦВЕТАНОВ ПАВЛИНОВ
СИК 254620058
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
СЕКРЕТАР
КИРИЛ СПАСОВ МАРКОВ
СИК 254620059
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИЛИАН ТОМОВ ТОМОВСКИ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АПОСТОЛОВ ГЕОРГИЕВ
СЕКРЕТАР
САШКА РУМЕНОВА ШАЙРЕТОВА
Административен район Илинден
СИК 254612043
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОТЬО ЕМИЛОВ ШАНКОВ
СЕКРЕТАР
НИКОЛА ИВАНОВ БАЙМАКОВ
СИК 254612044
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАГДАЛЕНА МИРОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮЛИЯН ИЛИЕВ МАРИНОВ
СЕКРЕТАР
ВАЛЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА
СИК 254612045
ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСТИСЛАВА РАДОСЛАВОВА ШАТОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ПАВЛОВ АЛЕКСИЕВ
СЕКРЕТАР
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАЧОВСКИ
Административен район Красна поляна
СИК 254611077
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИАН ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ
СЕКРЕТАР
ИВАЙЛО РУМЕНОВ НИКОЛОВ
СИК 254611079
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ДИАНА ЙОРДАНОВА ХАЛИЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТЕОДОРА ДИМЧЕВА ГЕНЧЕВА
СЕКРЕТАР
НАДЕЖДА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
СИК 254611080

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА НИКОЛОВА ГЮНДУРОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАНКА СТОЕВА ЗАРКОВА
СЕКРЕТАР
СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
Административен район Люлин
СИК 254619134
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА КЛИСАРСКА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА БОСИЛКОВА
СЕКРЕТАР
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
СИК 254619135
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАТЕРИНА НИКОЛОВА КОПРИЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
СЕКРЕТАР
АДЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
СИК 254619136
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СПАС АТАНАСОВ БЕКИРСКИ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ГАЛИНА ЯНЕВА
СЕКРЕТАР
СВЕТЛА ИВАНОВА ХРИСТОВА
Административен район Надежда
СИК 254613073
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАШОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ АНТОН ИВАНОВ КОСТОВ
СЕКРЕТАР
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
СИК 254613074
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛБЕНА ЮЛИЯНОВА МАНДЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПОЛИХРОНОВ
СЕКРЕТАР
ВЛАДИСЛАВ БЛАГОЕВ МИЛАНОВ
СИК 254613075
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ХРИСТИНА СЕРГИЕВА СТЕФАНОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИНА ЕЛЕНОВА ВЕЛКОВА
СЕКРЕТАР
РАЙНА ПЛАМЕНОВА ВЕНЧОВА
Административен район Нови Искър
СИК 254621038
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИГЛЕНА МАНОЛОВА МИЛАНОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧАВДАР ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ
СЕКРЕТАР
РУМЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
СИК 254621039
ПРЕДСЕДАТЕЛ
БЕТИНА ИВАНОВА ДАМЯНОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕНА
БОРИСОВА
СТОЯНОВАГУРГУЛЕЕВА
СЕКРЕТАР
ИСКРА МИРОСЛАВОВА АСЕНОВА
СИК 254621040
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЛЕДИ КАМЕНОВА СПАСОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
СЕКРЕТАР
НЕЛИ ХРИСТОВА ИВАНОВА
Административен район Овча купел
СИК 254618075
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВА ХАРДАЛИЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ВЕНЕЛИНОВ ПЕТКОВ
СЕКРЕТАР
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА КУЗМОВА
СИК 254618076
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НИКОЛА ТОДОРОВ ТАНАКОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СЕКРЕТАР
КАТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
СИК 254618077

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАЕЛА РУСЕВА ТОЛЕВА
СЕКРЕТАР
ЕВЕЛИНА ДОЙЧИНОВА ДОЙЧИНОВА
На членовете на СИК да се издадат удостоверения.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, Вл. Александров
● Против:
По т. 8 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район
Надежда
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 281/11.11.2021 г. от кмета на район Надежда с
предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на ПП ДПС, КП ГЕРБ-СДС, ПП ИТН,
КП ИМВ, КП ДБО, КП БСП за България, 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
прие
РЕШЕНИЕ № 118
1. Освобождава членове на СИК, съгласно списък, приложение към настоящото
решение, и анулира издадените им удостоверения.
2. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, съгласно списък,
приложение към настоящото решение.
На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
●

ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова,
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова,
Вл. Александров
● Против:
По т. 9 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район

Банкя
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 287/11.11.2021 г. от кмета на район Банкя с
предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ИМВ, КП ГЕРБ-СДС, КП БСП
за България, ПП ИТН, КП ДБО 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
прие
РЕШЕНИЕ № 119
1. Освобождава членове на СИК, съгласно списък, приложение към настоящото
решение, и анулира издадените им удостоверения.
2. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, съгласно списък,
приложение към настоящото решение.
На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
ГЛАСУВАЛИ:

●

За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова,
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова,
Вл. Александров
● Против:

По т. 10 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП
„Възраждане“
В РИК 25, с вх. № 283/11.11.2021 г. е постъпило заявление за регистрация на застъпници
на кандидатската листа на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Двадесет и пети изборен район София.
Заявлението е по образец – приложение 54-ПВР/НС от изборните книжа, подписано е
от пълномощник на представляващия политическата партия и е вписано под № 4 във Входящия
регистър на РИК 25 за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на 11.11.2021 г. в 13:10
ч..
Към заявлението са приложени: списък, съдържащ имената и ЕГН на 40 (четиридесет)
застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; декларация – приложение 56ПВР/НС от изборните книжа от всяко от заявените лица; пълномощно.
При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК и т. 8 от Решение № 707ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК не са констатирани несъответствия.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие
РЕШЕНИЕ № 120
РЕГИСТРИРА 40 (четиридесет) застъпници на кандидатска листа на ПП „Възраждане“,
съгласно приложен списък, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.
На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.
Регистрираните застъпници и номерата на издадените им удостоверения да се впишат в
Регистъра на застъпниците, публикуван на Интернет страницата на РИК 25 при спазване
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
●

ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова,
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова,
Вл. Александров
● Против:

По т. 11 от Дневния ред: Публикуване на списък с упълномощени представители
на КП БСП за България
В РИК 25 е постъпило заявление от КП БСП за България, вх. № 284/11.11.2021 г., за
публикуване на списък на упълномощените представители на коалицията в изборите за народни
представители на 14 ноември 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.
Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия коалицията лице.
Към заявлението са приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 446
упълномощени представители – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът
има изискуемото от закона съдържание.
При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на
ЦИК са установени несъответствия за 69 лица, съгласно списък, приложение към настоящото
решение.
Изпълнени са изискванията на закона по отношение на 377 лица.
Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 121-НС

ПУБЛИКУВА списък на 377 (триста седемдесет и седем) упълномощени представители
на КП БСП за България в Двадесет и пети изборен район - София в изборите за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
●

ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова,
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова,
Вл. Александров
● Против:

По т. 12 от Дневния ред: Публикуване на списък с упълномощени представители
на КП Продължаваме промяната
В РИК 25 е постъпило заявление от КП Продължаваме промяната, вх. № 289/11.11.2021
г., за публикуване на списък на упълномощените представители на коалицията в изборите за
народни представители на 14 ноември 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.
Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия коалицията лице.
Към заявлението са приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 21
упълномощени представители – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът
има изискуемото от закона съдържание.
При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на
ЦИК не са установени несъответствия.
Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 122-НС
ПУБЛИКУВА списък на 21 (двадесет и един) упълномощени представители на КП
Продължаваме промяната в Двадесет и пети изборен район - София в изборите за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
●

ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова,
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова,
Вл. Александров
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
......................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)
СЕКРЕТАР:
....................................................
(Александър Шпатов)

