
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 № 12/12.11.2021 г. 

гр. София             
 

 Днес, 12.11.2021 г., в 19:00 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. и Решение № 913-ПВР/НС от 
11.11.2021 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:  
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Йорданова Грънчарова 

СЕКРЕТАР: Александър Ламбринов Шпатов 
ЧЛЕНОВЕ: Христианна Василева Василева 

Диян Сашов Асенов 
Цветанка Петкова Петкова  
Любомира Димитрова Йорданова 
Елеонора Георгиева Ангелова 
Цветелина Мартен Калеева 
Жана Бориславова Иванова  
Ивайло Веселинов Василев  
Владимир Павлов Александров  
Светла Иванова Илиева 

ОТСЪСТВАТ: Велин Ангелов Пеев  
Соня Боянова Василева 
Иглика Ангелова Низамска-Петрова 
Красимир Веселинов Аврамов 

  
 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. Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за организацията на 

работата в ЦИК в деня на изборите 
2. Сигнал, вх. № 297/12.11.2021 г. 
3. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Нови Искър 
4. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден 
5. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна 
6. Публикуване на списък с упълномощени представители на КП ГЕРБ-СДС 
7. Назначаване състави на КПСИК в район Банкя 
8. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница 



9. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя 
10. Публикуване на списък с упълномощени представители на КП ДБО 
11. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Овча купел 
 
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: Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния 

план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите 
 
В изпълнение на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 
14 ноември 2021 г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно 
резултатите от изборите, както и на данните от гласуването в секциите извън страната, 
приет с Решение № 910-ПВР/НС/11.11.2021 г. на ЦИК, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 123 
Указва на кметовете на административни райони на територията на Двадесет и пети 

изборен район - София в деня на изборите – 14.11.2021 г., да създадат необходимата 
организация за събиране от СИК, обобщаване за района и съобщаване в РИК 25 по 
телефон и електронна поща 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; 

– до 11:15 ч. и 16:15 ч. – брой на гласувалите съответно към 11:00 ч. и 16:00 ч.  
– до 20:15 ч. – брой гласували към 20:00 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-Петрова, В. Грънчарова, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева 

● Против:  
 
По т. 2 от Дневния ред: Сигнал, вх. № 297/12.11.2021 г. 
В РИК 25, с вх. № 297/12.11.2021 г., е постъпил, препратен от ЦИК по 

компетентност, сигнал за нарушения в 75 ОУ в кв. Факултета, вх. на ЦИК № ПВРНС-22-
252/11.11.2021 г.. 

Сигналът съдържа копия на три броя електронни писма, както следва: 
- от vasil.trayanov@..., подадено на 11.11.2021 г. в 11:59 ч., без име на подател, в 

който се излага твърдение, че директорът на 75 ОУ Тодор Каблешков, която е кандидат 
за народен представител от ГЕРБ, „през цялата си отпуска по време на кампанията е в 
сградата на училището и упражнява контрол“. Към писмото няма приложения; 

- от Галина Дангулова, подадено на 11.11.2021 г. в 12:45 ч., без текст и приложения; 



- от Галина Дангулова, подадено на 11.11.2021 г. в 12:58 ч., без текст, с приложен 
скрийншот от Отворено писмо от Георги Велков до Бистра Първанова – и.д. директор на 
75 ОУ. 

От изложеното в т.нар. сигнал не се установяват твърдения за нарушение на 
Изборния кодекс: 

От една страна, електронните писма съдържат информация, че кандидатът за 
народен представител – директор на общинско училище, се намира в законоустановен 
отпуск по време на предизборната кампания. 

От друга страна, в сигнала не се съдържат каквито и да било данни или 
доказателства за извършване на предизборна агитация от страна на директора на 
училището на територията на учебното заведение – общинска собственост, в 
предизборната кампания в изборите, насрочени за 14.11.2021 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София, прие 

РЕШЕНИЕ № 124-НС 
НЕ УСТАНОВЯВА нарушение по сигнал, вх. № 297/12.11.2021 г. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

● Против:  
 

По т. 3 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в 
район Нови Искър 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 298/12.11.2021 г. от кмета на район Нови 
Искър с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ДБО, КП 
ИМВ и ПП ИТН, 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 № 125 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им 

удостоверения: 

СИК № 
Длъжност 

в СИК 
Име, презиме, фамилия ЕГН 

254621015 Член ЦВЕТАНА СТАНЧОВА ТРЕНДАФИЛОВА  

254621031 Член КОСТАДИН ЦВЕТКОВ КОСТАДИНОВ  

254621015 Член СВЕТЛА ЕМИЛОВА ТРАЙКОВА  
 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва: 

СИК № 
Длъжност 

в СИК 
Име, презиме, фамилия ЕГН 

254621015 Член ПАРАСКЕВА ЙОРДАНОВА КИРКОВА-ПЕНЕВА  

254621031 Член ДАРИЯ ДОБРОМИРОВА ЗАИМОВА  



254621015 Член ИВАЙЛО ВЛАДКОВ ГРОЗДЕВ  
 

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

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

● Против:  
 

По т. 4 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК 
в район Илинден 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 304/12.11.2021 г. от кмета на район 
Илинден с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ДБО и 
КП ГЕРБ-СДС, 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 № 126 
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, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева 

● Против:  
 

По т. 5 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в 
район Красна поляна 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 299/12.11.2021 г. от кмета на район Красна 
поляна с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ГЕРБ-СДС 
и ПП ИТН, 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 № 127 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им 

удостоверения: 

СИК № Длъжност в СИК Име, презиме, фамилия ЕГН 



254611032 Зам.председател РОМИНА ВАЛЕРИЕВА ГУСЕВА  

254611003 Председател ДЕЛЯНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА  

254611024 Член ЯРОСЛАВ ТРАЯНОВ САНДОВ  

254611037 Председател БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ СЛАВКОВ  

254611010 Член ДРАГА СТЕФАНОВА ТАКОВА  
 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва: 

СИК № Длъжност в СИК Име, презиме, фамилия ЕГН 

254611032 Зам.председател ДЕЛЯНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА 

254611003 Председател ЦВЕТОСЛАВА БИНХ ХА 

254611024 Член РАЙНА НАЙДЕНОВА СТЕФАНОВА 

254611037 Председател ЯНКО КАЛЧЕВ КОЧЕВ 

254611010 Член ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА 
 

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

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

● Против:  
 

По т. 6 от Дневния ред: Публикуване на списък с упълномощени 
представители на КП ГЕРБ-СДС 

В РИК 25 е постъпило заявление от КП ГЕРБ-СДС, вх. № 300/12.11.2021 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 286 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 е установено несъответствие за едно лице, както следва: 
Силвия Маринова Митова - лицето е регистрирано като член на СИК 254613005. 

Изпълнени са изискванията на закона по отношение на 285 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 № 128-НС 

ПУБЛИКУВА списък на 285 (двеста осемдесет и пет) упълномощени  
представители на КП ГЕРБ-СДС 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, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева  

● Против:  
 

По т. 7 от дневния ред: Назначаване състава на КПСИК в район Банкя 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е 

постъпило писмо, вх. № 310/12.11.2021 г., от кмета на район Банкя за резултатите от 
проведени консултации за сформиране състави 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 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 № 831-
ПВР/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 № 129 
Назначава състава на избирателна секция 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., както 
следва: 

Длъжност Име, презиме, фамилия  ЕГН 
Административен район Банкя 
СИК 254624019 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ БАРАБАРЕВ  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ЕЛИХА СЕФЕДИНОВА ИБИШЕВА  
СЕКРЕТАР 

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА  
СИК 254624020 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

СТАНИСЛАВА ЮЛИЕВА КОЛЕВА  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

БОЖИДАР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ  
СЕКРЕТАР 

КАМЕЛИЯ СВЕТЛОВА ИВАНОВА  
СИК 254624021 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ВАЛЕНТИН ЗАХАРИЕВ ГОЧЕВ  
СЕКРЕТАР 

  
На членовете на СИК да се издадат удостоверения. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    
● За:  В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 

Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева 

● Против: 
 

По т. 8 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК 
в район Връбница 



В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 307/12.11.2021 г. от кмета на район 
Връбница с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП БСП за 
България, ПП ДПС, КП ДБО, ПП ИТН, КП ГЕРБ-СДС, 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 № 130 
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, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева  

● Против:  
 
По т. 9 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в 

район Банкя 
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 309/12.11.2021 г. от кмета на район Банкя 

с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ДБО и 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 № 131 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им 

удостоверения: 

СИК № Длъжност в СИК Име, презиме, фамилия ЕГН 

254624009 Председател Станка Кръстанова Варадинова  

254624011 Член Диляна Иванова Костова  

254624015 Член Вадим Ангелов Кехайов  
 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва: 

СИК № Длъжност в СИК Име, презиме, фамилия ЕГН 

254624009 Председател Силвана Людмилова Ангелова 

254624011 Член Лиляна Григорова Стойнева 



254624015 Член Петя Емилова Кирилова 
 

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

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

● Против:  
 

 По т. 10 от Дневния ред: Публикуване на списък с упълномощени 
представители на КП ДБО 

В РИК 25 е постъпило заявление от КП ДБО, вх. № 302/12.11.2021 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 8 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 е установено несъответствие. 

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 № 132-НС 
ПУБЛИКУВА списък на 8 (осем) упълномощени  представители на КП 

Демократична България - Обединение 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, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева 

● Против:  
 
По т. 11 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на 

СИК в район Овча купел 
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 311/12.11.2021 г. от кмета на район Овча 

купел с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП БСП за 
България, ПП ДПС, КП ДБО, ПП ИТН, КП ГЕРБ-СДС, 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 № 133 



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, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева 

● Против:  
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

 
 
  СЕКРЕТАР:  

.................................................... 
   (Александър Шпатов) 

  


