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 № 4/25.08.2014 г.
Днес, 25.08.2014 г. от 17:30 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 № 692-НС от 14.08.2014
г., за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 05.10.2014 г.
На заседанието присъстват, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Богдана Валериева Георгиева
Валери Владимиров Цолов
Соня Боянова Василева
Христианна Василева Василева
Денчо Славов Славов
Любомир Петров Георгиев
Венцеслав Василев Йотов
Чавдар Крумов Петков
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Боряна Кръстева Захариева
Методи Георгиев Методиев
ОТСЪСТВАТ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
Валери Георгиев Якимов
Жана Бориславова Иванова
Илия Трайков Богданов
Силвия Захариева Качулкова
Ивайло Веселинов Василев
Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70,
ал. 3 от Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането
на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателстващият откри заседанието.
След откриване на заседанието председателстващият съобщи предварително
обявения ДНЕВЕН РЕД, както следва:
1.
Регистрация на инициативен комитет за издигане на Симеон Стоянов Генов като
независим кандидат за участие в изборите за народни представители, насрочени за
5.10.2014 г.
2.
Утвърждаване номерацията на удостоверенията, издавани на регистрирани в
РИК 25 инициативни комитети и кандидати за народни представители
3.
Разни.

Председателстващият предложи като точка 3 в дневния ред да бъде включено
разглеждане на заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на Денис
Димитров Николов като независим кандидат за участие в изборите за народни
представители, насрочени за 5.10.2014 г., а точка „Разни“ да стане точка четвърта.
Поради липса на други предложения, председателстващият 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: Регистрация на инициативен комитет за
издигане на Симеон Стоянов Генов като независим кандидат за участие в
изборите за народни представители, насрочени за 5.10.2014 г.
В РИК 25 е постъпило заявление от инициативен комитет в състав: Гурко
Райков Лозанов - представляващ комитета и членове Орлин Първанов Първанов, Петър
Манолов Донев, Доброслав Димитров Иванов, Цветелина Иванова Георгиева и
Карамфилка Петкова Апостолова за издигане на Симеон Стоянов Генов като независим
кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Заявлението е по образец – приложение 58-НС от изборните книжа,
подписано е от всички членове на инициативния комитет и е регистрирано под № 1 във
Входящия регистър на инициативните комитети на 22.08.2014 г. в 10:15 часа.
Заявлението отговаря на изискванията на чл. 153, ал. 1-3 ИК. Към
заявлението са приложени всички изискуеми документи по чл. 153, ал. 4 ИК.
Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и Решение № 655НС/7.8.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 7, вр. чл. 154, ал 1
ИК, Решение № 655-НС/7.8.2014 г. и Решение № 718-НС/15.8.2014 г. на ЦИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 14-НС
РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Гурко Райков Лозанов с ЕГН
- представляващ комитета и членове Орлин Първанов Първанов с ЕГН, Петър Манолов
Донев с ЕГН, Доброслав Димитров Иванов с ЕГН , Цветелина Иванова Георгиева с
ЕГН и Карамфилка Петкова Апостолова с ЕГН за издигане на Симеон Стоянов Генов
с ЕГН като независим кандидат за народен представител за участие в изборите за
народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
На инициативния комитет да се издаде удостоверение.
Инициативният комитет да бъде вписан в публичния регистър на
инициативни комитети незабавно след влизане в сила на настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ:
 За: В. Разпопова, В. Кацов, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, Х. Василева, Д.
Славов, Л. Георгиев, В. Йотов, Ч. Петков, М. Янчева, Б. Захариева, М. Методиев
 Против: няма
По т. 2 от Дневния ред: Утвърждаване номерацията на
удостоверенията, издавани на регистрирани в РИК 25 инициативни комитети и
кандидати за народни представители

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7 и 8 ИК, т. 21 от Решение № 655-НС/7.8.2014
г. на ЦИК и т. 34 от Решение № 697-НС/14.8.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна
комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 15-НС
1. Удостоверенията, издавани на регистрирани от РИК 25 инициативни комитети
имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответното число се
поставя тире и се добавя абревиатурата „ИК“ (инициативен комитет). Номерацията на
удостоверенията започва от „№ 1-ИК“.
2. Удостоверенията, издавани на регистрирани от РИК 25 кандидати за народни
представители имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответното
число се поставя тире и се добавя абревиатурата „КЛ“ (кандидатска листа). Номерацията на
удостоверенията започва от „№ 1-КЛ“.


ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Разпопова, В. Кацов, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, Х. Василева, Д. Славов,
Л. Георгиев, В. Йотов, Ч. Петков, М. Янчева, Б. Захариева, М. Методиев
 Против: няма

По т. 3 от Дневния ред: Регистрация на инициативен комитет за издигане на
Денис Димитров Николов като независим кандидат за участие в изборите за
народни представители, насрочени за 5.10.2014 г.
В РИК 25 е постъпило заявление от инициативен комитет в състав: Димитър
Атанасов Николов - представляващ комитета и членове Даниел Илиян Янев и
Валентина Петрова Николова за издигане на Денис Димитров Николов като независим
кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Заявлението е по образец – приложение 58-НС от изборните книжа,
подписано е от всички членове на инициативния комитет и е регистрирано под № 2 във
Входящия регистър на инициативните комитети на 25.08.2014 г. в 16:32 часа.
Заявлението отговаря на изискванията на чл. 153, ал. 1-3 ИК. Към
заявлението са приложени всички изискуеми документи по чл. 153, ал. 4 ИК.
Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и Решение № 655НС/7.8.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 7, вр. чл. 154, ал 1
ИК, Решение № 655-НС/7.8.2014 г. и Решение № 718-НС/15.8.2014 г. на ЦИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 16-НС
РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Димитър Атанасов Николов с
ЕГН - представляващ комитета и членове Даниел Илиян Янев с ЕГН и Валентина
Петрова Николова с ЕГН за издигане на Денис Димитров Николов с ЕГН като
независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
На инициативния комитет да се издаде удостоверение.
Инициативният комитет да бъде вписан в публичния регистър на
инициативни комитети незабавно след влизане в сила на настоящото решение.


ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Разпопова, В. Кацов, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, Х. Василева, Д. Славов,
Л. Георгиев, В. Йотов, Ч. Петков, М. Янчева, Б. Захариева, М. Методиев

Против: няма

По т. 4 от Дневния ред: Разни
На основание чл. 70, ал. 8, изр. 2 ИК, РИК 25 единодушно реши протоколът,
решенията, и удостоверението от днес да се подпишат от заместник-председател и
Христианна Василева - член на РИК 25, излъчени от различни политически сили.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Разпопова, В. Кацов, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, Х.
Василева, Д. Славов, Л. Георгиев, В. Йотов, Ч. Петков, М. Янчева, Б. Захариева, М.
Методиев
• Против: няма
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................................
(Валя Разпопова)
ЧЛЕН НА РИК 25:
....................................................
(Христианна Василева)

