
 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН – СОФИЯ 
гр. София, ул. Освобождение № 25, РА „Красна поляна”, заседателна зала 

тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg 
 

 
ПРОТОКОЛ № 4/09.05.2019 г. 

гр. София             
 

            Днес, 09.05.2019 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 район - София (РИК 25), назначена 
с Решение на Централната избирателна комисия № 49-ЕП от 03.04.2019 г., за 
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени за 26.05.2019 г. 
 В обявения начален час на заседанието присъстват, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 
Георги Людмилов Владимиров 
Цветелина Мартен Калеева 
Жана Бориславова Иванова 
Валери Георгиев Якимов 
Диян Сашов Асенов 
Ирина Цекова Иванова  
Силвия Захариева Качулкова 
Христианна Василева Василева 
Мариника Иванова Якова 
Ивайло Веселинов Василев 
Денчо Славов Славов 
Валери Василев Балев 
Валя Димитрова Разпопова 
Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова 
Васил Светославов Христов 
Станислава Валериева Чорбаджийска 

ОТСЪСТВАТ: Соня Боянова Василева 
Венцислав Василев Йотов 
 

  
Присъстват повече от половината членове на РИК 25, поради което, на 

основание чл. 70, ал. 3 от Изборния кодекс, е налице изискуемият от закона кворум за 
провеждането на заседанието и за приемането на валидни решения. Председателят откри 
заседанието. 

След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН 
РЕД, както следва: 

1. Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за 
гласуване в Двадесет и пети район – София в изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. 

2. Определяне на упълномощени представители на РИК 25 за приемане на 
бюлетините за Двадесет и пети район – София за произвеждане на изборите за изборите 



 

 

за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. 
и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им 

3. Разни 
 
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: Одобряване на графичния файл на предпечатния 

образец на бюлетината за гласуване в Двадесет и пети район – София в изборите за 
членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 
26.05.2019 г. 

С вх. № 81, 85, 86 и 89, всички от 08.05.2019 г., в РИК 25 са заведени получени по 
електронната поща писма, с които ЦИК уведомява РИК за стартиране на процедурата по 
одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 
26.05.2019 г. 

Към началния час на заседанието всички присъстващи членове на РИК 25 са 
запознати с изпратената от ЦИК Инструкция за работа с Уеб базираната система за 
одобрение на бюлетините.  

Към началния час на заседанието са извършени всички необходими подготвителни 
действия за работа с Уеб базираната система за одобрение на бюлетините. 

РИК 25 се регистрира успешно в Системата. Присъстващите членове на РИК 25 
извършиха преглед на заредения в Системата графичен файл на бюлетина за Двадесет и 
пети район - София. 

Във връзка с описаните действия и на основание Решение № 158-ЕП/12.04.2019 г. 
на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 20-ЕП 
Одобрява графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в 

Двадесет и пети район – София в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26.05.2019 г.. 

Одобрява заявения от Централната избирателна комисия тираж на бюлетините за 
Двадесет и пети район – София – 396400 (триста деветдесет и шест хиляди и 
четиристотин) броя. 

Одобряването на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за 
гласуване в Двадесет и пети район – София в изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. и заявения от Централната 
избирателна комисия тираж на бюлетините за Двадесет и пети район – София се 
удостоверява чрез електронния подпис, издаден на РИК 25. 

Непосредствено след електронното подписване на бюлетината, разпечатаният 
образец се подписва от всички присъстващи членове на РИК с отбелязване на датата и 
часа на одобряването му. 

Одобреният образец се прилага към протокола от заседанието на РИК. 
Образецът се публикува след решение на ЦИК. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    



 

 

 За:  В. Темелкова-Петрова, Г. Владимиров, Цв. Калеева, Ж. Иванова, В. Якимов, 
Д. Асенов, И. Иванова, С. Качулкова, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, Д. Славов, В. 
Балев, В. Разпопова, В. Христов, В. Кирилова-Стаменова, С. Чорбаджийска 

 Против:  
 

По т. 2 от дневния ред: Определяне на упълномощени представители на РИК 
25 за приемане на бюлетините за Двадесет и пети район – София за произвеждане 
на изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България, насрочени за 26.05.2019 г. и осъществяване на контрол при 
транспортирането и доставката им 

 
На основание Решение № 158-ЕП/12.04.2019 г. на ЦИК и чл. 72, ал. 1, т. 13 ИК, 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 
РЕШЕНИЕ № 21-ЕП 

Упълномощава: 
Валери Георгиев Якимов, ЕГН …, телефон … и 
Валери Василев Балев, ЕГН …, телефон … 
членове на РИК 25, предложени от различни партии и коалиции, да присъстват при 

предаването на отпечатаните хартиени бюлетини за Двадесет и пети район – София за 
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени за 26.05.2019 г. в печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) като 
подпишат съставения за целта приемо-предавателен протокол от името на РИК 25; да 
осъществят контрол при транспортирането и доставката на бюлетините като съпроводят 
транспортното средство, което ги превозва, до съответния областен център и да  
удостоверят с подписа си датата и часа на запечатване на помещението, в което същите 
се съхраняват. 

Препис от решението да се изпрати до Централната избирателна комисия, Областен 
управител на област София-град и „Печатница на БНБ“ АД за сведение. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    
 За:  В. Темелкова-Петрова, Г. Владимиров, Цв. Калеева, Ж. Иванова, В. Якимов, 

Д. Асенов, И. Иванова, С. Качулкова, Х. Василева, М. Якова, И. Василев, Д. Славов, В. 
Балев, В. Разпопова, В. Христов, В. Кирилова-Стаменова, С. Чорбаджийска 

 Против:  
 
 
По т. 3 от дневния ред: Разни 

 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
  ...................................................... 

   (Виолета Темелкова-Петрова) 
 

  
  СЕКРЕТАР:  

.................................................... 
   (Жана Иванова) 


