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 № 10/04.09.2014 г.
Днес, 04.09.2014 г. от 18:00 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 № 692-НС от 14.08.2014
г., изм. с Решение № 836-НС/4.9.2014 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: Валя Димитрова Разпопова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Богдана Валериева Георгиева
Валери Владимиров Цолов
Валери Георгиев Якимов
Соня Боянова Василева
Христианна Василева Василева
Любомир Петров Георгиев
Боряна Кръстева Захариева
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Методи Георгиев Методиев
Чавдар Крумов Петков
ОТСЪСТВАТ: Ивайло Веселинов Василев
Денчо Славов Славов
Илия Трайков Богданов
Силвия Захариева Качулкова
Венцеслав Василев Йотов
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. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Илинден“
утвърждаване на списък с резервни членове
2. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Надежда“
утвърждаване на списък с резервни членове
3. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“
утвърждаване на списък с резервни членове
4. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Банкя“ утвърждаване
на списък с резервни членове

5. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Връбница“
утвърждаване на списък с резервни членове
6. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Нови Искър“
утвърждаване на списък с резервни членове
7. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“
утвърждаване на списък с резервни членове
8. Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ утвърждаване
на списък с резервни членове
9. Поправка на Решение № 18-НС/31.8.2014 г. на РИК 25
10. Поправка на Решение № 27-НС/1.9.2014 г. на РИК 25
11. Поправка на Решение № 38-НС/2.9.2014 г. на РИК 25
12. 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: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Илинден“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 45/29.08.2014 г. от кмета на район
„Илинден“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на
секционните избирателни комисии в район „Илинден“ за изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в
изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 45-НС
Назначава съставите на 40 (четиридесет) секционни избирателни комисии,
състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета на район
„Илинден“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка
партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 108 членове, в това число 20 председатели, 0
зам. председатели и 20 секретари; КП Коалиция за България – общо 96 членове, в това
число 15 председатели, 10 зам. председатели и 15 секретари; ПП ДПС – общо 42
членове, в това число 2 председатели, 19 зам. председатели и 4 секретари; ПП АТАКА
– общо 24 членове, в това число 3 председатели, 11 зам. председатели и 1 секретар; КП

„България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение
„Гергьовден“ – общо 5 членове; КП Реформаторски блок – общо 5 членове.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Илинден“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т. 2 от Дневния ред: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Надежда“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 56/01.09.2014 г. и вх. № 95/04.09.2014 г.
от кмета на район „Надежда“ за резултатите от проведени консултации за сформиране
състави на секционните избирателни комисии в район „Надежда“ за изборите за
народни представители, насрочени за 05.10.2014 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмата са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в
изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 46-НС
Назначава съставите на 70 (седемдесет) секционни избирателни комисии,
състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета на район
„Надежда“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка
партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 190 членове, в това число 28 председатели, 14
зам. председатели и 28 секретари; КП Коалиция за България – общо 167 членове, в това
число 25 председатели, 20 зам. председатели и 25 секретари; ПП ДПС – общо 73
членове, в това число 10 председатели, 24 зам. председатели и 10 секретари; ПП
АТАКА – общо 42 членове, в това число 7 председатели, 12 зам. председатели и 7
секретари; КП „България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз,
Движение „Гергьовден“ – общо 9 членове; КП Реформаторски блок – общо 9 членове.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Надежда“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.

ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т 3. от Дневния ред: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Овча купел“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 64/02.09.2014 г. от кмета на район „Овча
купел“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на
секционните избирателни комисии в район „Овча купел“ за изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в
изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 47-НС
Назначава съставите на 58 (петдесет и осем) секционни избирателни
комисии, състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета
на район „Овча купел“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на
членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 157 членове, в това число 27
председатели, 0 зам. председатели и 31 секретари; КП Коалиция за България – общо
138 членове, в това число 30 председатели, 1 зам. председател и 27 секретари; ПП ДПС
– общо 60 членове, в това число 0 председатели, 37 зам. председатели и 0 секретари;
ПП АТАКА – общо 35 членове, в това число 1 председател, 20 зам. председатели и 0
секретари; КП „България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз,
Движение „Гергьовден“ – общо 8 членове; КП Реформаторски блок – общо 8 членове.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Овча
купел“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма

По т 4. от Дневния ред: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Банкя“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 93/03.09.2014 г. от кмета на район
„Банкя“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на
секционните избирателни комисии в район „Банкя“ за изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в
изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 48-НС
Назначава съставите на 14 (четиринадесет) секционни избирателни комисии,
състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета на район
„Банкя“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка
партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 38 членове, в това число 8 председатели, 6 зам.
председатели и 0 секретари; КП Коалиция за България – общо 34 членове, в това число
5 председатели, 9 зам. председатели и 0 секретари; ПП ДПС – общо 15 членове, в това
число 1 председател, 4 зам. председатели и 4 секретари; ПП АТАКА – общо 9 членове,
в това число 0 председатели, 4 зам. председатели и 1 секретар; КП „България без
цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение „Гергьовден“ – общо 1
член; КП Реформаторски блок – общо 1 член.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Банкя“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т 5. от Дневния ред: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Връбница“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 85/03.09.2014 г. от кмета на район
„Връбница“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на
секционните избирателни комисии в район „Връбница“ за изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в
изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 49-НС
Назначава съставите на 54 (петдесет и четири) секционни избирателни
комисии, състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета
на район „Връбница“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на
членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 146 членове, в това число 23
председатели, 5 зам. председатели и 26 секретари; КП Коалиция за България – общо
129 членове, в това число 21 председатели, 5 зам. председатели и 28 секретари; ПП
ДПС – общо 56 членове, в това число 4 председател, 30 зам. председатели и 0
секретари; ПП АТАКА – общо 33 членове, в това число 6 председатели, 14 зам.
председатели и 0 секретари; КП „България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски
народен съюз, Движение „Гергьовден“ – общо 7 члена; КП Реформаторски блок – общо
7 члена.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Връбница“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т 6. от Дневния ред: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Нови Искър“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 90/03.09.2014 г. от кмета на район
„Нови Искър“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на
секционните избирателни комисии в район „Нови Искър“ за изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в

изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 50-НС
Назначава съставите на 36 (тридесет и шест) секционни избирателни
комисии, състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета
на район „Нови Искър“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на
членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 97 членове, в това число 20
председатели, 0 зам. председатели и 16 секретари; КП Коалиция за България – общо 86
членове, в това число 14 председатели, 9 зам. председатели и 13 секретари; ПП ДПС –
общо 37 членове, в това число 0 председатели, 21 зам. председатели и 1 секретар; ПП
АТАКА – общо 22 членове, в това число 2 председатели, 4 зам. председатели и 4
секретари; КП „България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз,
Движение „Гергьовден“ – общо 5 члена, от които 1 зам.-председател; КП
Реформаторски блок – общо 5 члена, от които 1 зам.-председател и 2 секретари.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Нови
Искър“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т 7. от Дневния ред: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Красна поляна“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 83/03.09.2014 г. от кмета на район
„Красна поляна“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на
секционните избирателни комисии в район „Красна поляна“ за изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в
изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 51-НС
Назначава съставите на 71 (седемдесет и една) секционни избирателни
комисии, състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета
на район „Красна поляна“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на
членовете от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 192 членове, в това число 25
председатели, 18 зам. председатели и 28 секретари; КП Коалиция за България – общо
170 членове, в това число 22 председатели, 27 зам. председатели и 22 секретари; ПП
ДПС – общо 74 членове, в това число 15 председатели, 17 зам. председатели и 13
секретари; ПП АТАКА – общо 43 членове, в това число 9 председатели, 9 зам.
председатели и 8 секретари; КП „България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски
народен съюз, Движение „Гергьовден“ – общо 9 члена; КП Реформаторски блок – общо
9 члена.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Красна
поляна“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т 8. от Дневния ред: Назначаване на секционни избирателни
комисии в район „Люлин“ и утвърждаване на списък с резервни членове
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 91/03.09.2014 г. от кмета на район
„Люлин“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на
секционните избирателни комисии в район „Люлин“ за изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции.
Към писмото са приложени, както следва: писмено предложение на кмета за
съставите на СИК; списък на резервните членове; предложенията на партиите и
коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално
правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в
изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата,
участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните
членове на СИК; протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на
консултациите.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 672НС/13.08.2014 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91,
ал. 11 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
(РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 52-НС

Назначава съставите на 130 (сто и тридесет) секционни избирателни
комисии, състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета
на район „Люлин“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете
от всяка партия, както следва: ПП ГЕРБ – общо 351 членове, в това число 58
председатели, 29 зам. председатели и 43 секретари; КП Коалиция за България – общо
310 членове, в това число 56 председатели, 30 зам. председатели и 44 секретари; ПП
ДПС – общо 135 членове, в това число 0 председатели, 55 зам. председатели и 27
секретари; ПП АТАКА – общо 78 членове, в това число 16 председатели, 16 зам.
председатели и 16 секретари; КП „България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски
народен съюз, Движение „Гергьовден“ – общо 18 члена; КП Реформаторски блок –
общо 18 члена.
Неразделна част от настоящото решение съставлява приложение – поименни
състави на всяка секционна избирателна комисия на територията на район „Люлин“.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с
предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т. 9 от Дневния ред: Поправка на Решение № 18-НС/31.8.2014 г. на РИК
25
При и по повод проверката, съгл. Решение № 763-НС/21.08.2014 г. на ЦИК е
констатирано несъответствие във фамилното име на кандидата, вписан под № 8 в
кандидатската листа на ПП ДПС – Антония Стоянова Николова. Кандидатската листа е
регистрирана с Решение № 18-НС/31.8.2014 г. на РИК 25.
РИК 25 е изискала допълнителна справка и информация от упълномощения
представител на политическата партия. Представени са копие от лична карта и
удостоверение за сключен граждански брак, видно от които фамилното име на
кандидата е Николова-Андреева.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 8 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 53-НС
ДОПУСКА поправка на Решение № 18-НС/31.08.2014 г. на РИК 25 като
имената на кандидата, вписан под № 8 в листата на ПП ДПС - Движение за права и
свободи да се четат Антония Стоянова Николова - Андреева.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т. 10 от Дневния ред: Поправка на Решение № 27-НС/1.9.2014 г. на РИК
25
РИК 25 установи, че в Решение № 27-НС/1.9.2014 г. за регистрация на
кандидатска листа на ПП РЕПУБЛИКА БГ в изборите за народни представители на

5.10.2014 г. в изборен район № 25 – София е допусната техническа грешка при
изписване на бащиното име на кандидата, вписан под № 7 в листата.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 8 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 54-НС
ДОПУСКА поправка на Решение № 27-НС/1.09.2014 г. на РИК 25 като
имената на кандидата, вписан под № 7 в листата на ПП РЕПУБЛИКА БГ, да се четат
Димитър Йорданов Тенджов.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т. 11 от Дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение № 38НС/2.9.2014 г. на РИК 25
При и по повод проверката, съгл. Решение № 763-НС/21.08.2014 г. на ЦИК е
констатирано несъответствие в бащиното име на кандидата, вписан под № 1 в листата
на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС – Меглена Щилянова
Кунева. Кандидатската листа е регистрирана с Решение № 38-НС/2.9.2014 г. на РИК 25.
РИК 25 е изискала допълнителна справка и информация от упълномощения
представител на коалицията. Представено е копие от лична, видно от което бащиното
име на кандидата е Щилиянова.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 8 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 55-НС
ДОПУСКА поправка на Решение № 38-НС/2.09.2014 г. на РИК 25 като
имената на кандидата, вписан под № 1 в листата на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС, да се четат Меглена Щилиянова Кунева.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Ж. Иванова, Б. Георгиева, В.
Цолов, В. Якимов, С. Василева, Х. Василева Л. Георгиев, Б. Захариева, М. Янчева, М.
Методиев, Ч. Петков
Против: няма
По т. 12 от Дневния ред: Разни
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
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