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 № 6/31.08.2014 г.
Днес, 31.08.2014 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: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Богдана Валериева Георгиева
Валери Владимиров Цолов
Соня Боянова Василева
Силвия Захариева Качулкова
Христианна Василева Василева
Любомир Петров Георгиев
Денчо Славов Славов
Боряна Кръстева Захариева
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Ивайло Веселинов Василев
ОТСЪСТВАТ: Валя Димитрова Разпопова
Васил Георгиев Кацов
Валери Георгиев Якимов
Венцеслав Василев Йотов
Илия Трайков Богданов
Методи Георгиев Методиев
Чавдар Крумов Петков
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.
Председателят откри заседанието и съобщи проекта за ДНЕВЕН РЕД, както
следва:
1.
Регистрация на кандидатска листа на ПП ДПС - Движение за права и свободи в
изборите за народни представители на 5.10.2014 г. в изборен район № 25 – София
2.
Регистрация на кандидатска листа на ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
– НД в изборите за народни представители на 5.10.2014 г. в изборен район № 25 –
София
3.
Регистрация на кандидатска листа на ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ (СДП) в изборите за народни представители на 5.10.2014 г. в изборен район
№ 25 – София

4.

Разни.

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване
проекта на 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 кандидатска листа на ПП ДПС Движение за права и свободи в изборите за народни представители на 5.10.2014 г.
в изборен район № 25 – София
В РИК 25, с вх. № 49/30.8.2014 г., е постъпило предложение от ПП ДПС Движение за права и свободи за регистрация на кандидатска листа в изборите за
народни представители на 05.10.2014 г. в изборен район № 25 – София.
Предложението е по образец – приложение 64-НС от изборните книжа,
подписано е от представляващия политическата партия и е регистрирано под № 2 във
Входящия регистър на кандидатските листи на 30.08.2014 г. в 14:30 часа.
Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа имената,
единния граждански номер и постоянния адрес на 14 (четиринадесет) кандидати за
народни представители. Към предложението са приложени всички изискуеми
документи по чл. 255, ал. 1, т. 3-6 ИК, както и списък на кандидатите на технически
носител.
След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП ДПС - Движение за права и
свободи е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 05.10.2014
г. с Решение № 752-НС/20.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 697НС/14.08.2014 г., изменено с Решение № 728-НС/19.08.2014 г. и Решение № 771НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл.
72, ал. 1, т. 8, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 18-НС
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП ДПС - Движение за права и
свободи в изборите за народни представители на 5.10.2014 г. в изборен район № 25 –
София в състав:
1
Петър Пандушев Чобанов
2
Илия Янков Илиев
3
Андрей Любомиров Георгиев
4
Десислава Христова Методиева
5
Ахмед Юсеин Юсеин
6
Галя Димитрова Грошлева
7
Росен Благоев Трайков
8
Антония Стоянова Николова
9
Цено Младенов Тодоров
10 Йорданка Кръстева Кръстева
11 Бранимир Димитров Ламбиев
12 Андрей Василев Йорданов
13 Гергана Николова Стоянова
14 Ваня Радославова Дудина
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат
удостоверения.

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски
листи в Двадесет и пети изборен район - София незабавно след влизане в сила на
настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ:
 За: В. Темелкова, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, С. Качулкова,
Х. Василева, Л. Георгиев, Д. Славов, Б. Захариева, М. Янчева, И. Василев
 Против: няма
По т. 2 от Дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД в изборите за народни представители
на 5.10.2014 г. в изборен район № 25 – София
В РИК 25, с вх. № 50/30.8.2014 г., е постъпило предложение от ПП
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД за регистрация на кандидатска листа в
изборите за народни представители на 05.10.2014 г. в изборен район № 25 – София.
Предложението е по образец – приложение 64-НС от изборните книжа,
подписано е от представляващия политическата партия и е регистрирано под № 3 във
Входящия регистър на кандидатските листи на 30.08.2014 г. в 16:00 часа.
Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа имената,
единния граждански номер и постоянния адрес на 10 (десет) кандидати за народни
представители. Към предложението са приложени всички изискуеми документи по чл.
255, ал. 1, т. 3-6 ИК, както и списък на кандидатите на технически носител.
След служебна справка, РИК 25 установи, че ПП БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД е регистрирана за участие в изборите за народни
представители на 05.10.2014 г. с Решение № 757-НС/20.08.2014 г. на Централната
избирателна комисия.
Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 697НС/14.08.2014 г., изменено с Решение № 728-НС/19.08.2014 г. и Решение № 771НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл.
72, ал. 1, т. 8, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 19-НС
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН
СЪЮЗ - НД в изборите за народни представители на 5.10.2014 г. в изборен район № 25
– София в състав:
1
Боян Боянов Станков-Расате
2
Марин Христов Маринов
3
Добромир Митев Митев
4
Иво Василев Василев
5
Веселина Пламенова Василева
6
Мартин Валентинов Манев
7
Недко Николов Хаджиев
8
Радослав Розенов Зарков
9
Васил Боянов Димитров
10 Дивна Цветанова Крумова-Димитрова
На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат
удостоверения.
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски
листи в Двадесет и пети изборен район - София незабавно след влизане в сила на
настоящото решение.



ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Темелкова, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, С. Качулкова, Х.
Василева, Л. Георгиев, Д. Славов, Б. Захариева, М. Янчева, И. Василев
 Против: няма

По т. 3 от Дневния ред: Регистрация на кандидатска листа на ПП
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) в изборите за народни
представители на 5.10.2014 г. в изборен район № 25 – София
В РИК 25, с вх. № 51/31.8.2014 г., е постъпило предложение от ПП
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) за регистрация на кандидатска листа в
изборите за народни представители на 05.10.2014 г. в изборен район № 25 – София.
Предложението е по образец – приложение 64-НС от изборните книжа,
подписано е от представляващия политическата партия и е регистрирано под № 4 във
Входящия регистър на кандидатските листи на 31.08.2014 г. в 14:00 часа.
Предложението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и съдържа имената,
единния граждански номер и постоянния адрес на един кандидат за народен
представител. Към предложението са приложени всички изискуеми документи по чл.
255, ал. 1, т. 3-5 ИК. Листата е представена на технически носител.
След
служебна
справка,
РИК
25
установи,
че
ПП
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) е регистрирана за участие в изборите
за народни представители на 05.10.2014 г. с Решение № 756-НС/20.08.2014 г., изменено
с Решение № 800-НС/28.8.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 697НС/14.08.2014 г., изменено с Решение № 728-НС/19.08.2014 г. и Решение № 771НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл.
72, ал. 1, т. 8, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 20-НС
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ (СДП) в изборите за народни представители на 5.10.2014 г. в изборен район
№ 25 – София в състав:
1
Тодор Иличов Барболов
На регистрирания кандидат за народен представител да се издаде
удостоверение.
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатски
листи в Двадесет и пети изборен район - София незабавно след влизане в сила на
настоящото решение.


ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Темелкова, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, С. Качулкова, Х.
Василева, Л. Георгиев, Д. Славов, Б. Захариева, М. Янчева, И. Василев
 Против: няма

По т. 4 от Дневния ред: Разни
Постъпило е писмо от кмета на район „Връбница“, вх. № 46/29.08.2014 г., в
което последният уведомява РИК 25, че се налага промяна на първоначално
определеното помещение за гласуване на избирателите от секция № 254620003.
Предлага преместване на секцията на нов адрес - клуб в ж.к. Обеля-1, бл. 119, вх. Д, и

моли членовете на РИК 25 да изразят становище дали предложеното място е
подходящо за гласуване.
Във връзка с това РИК 25 определя Валя Разпопова, Денчо Славов и Методи
Методиев, членове на РИК 25, излъчени от различни политически сили, да извършат
оглед на предложеното помещение и да изготвят становище.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В. Цолов, С. Василева, С.
Качулкова, Х. Василева, Л. Георгиев, Д. Славов, Б. Захариева, М. Янчева, И. Василев
• Против: няма
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)
СЕКРЕТАР:
....................................................
(Жана Иванова)

