
 

 

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

тел./факс. 02/921-72-47 
 

ПРОТОКОЛ № 16/21.03.2017 г. 
гр. София             

 
            Днес, 21.03.2017 г. от 11:30 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 № 4177-НС от 01.02.2017 г., 
за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
 На заседанието присъстват: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 
 
Мария Димитрова Вълканова  
 
Силвия Захариева Качулкова 
Диян Сашов Асенов 
Христианна Василева Василева 
Емил Ивайлов Димитров 
Роман Чавдаров Дражев 
Павел Любомиров Миланов  
Венцeслав Василев Йотов 
 

ОТСЪСТВАТ: Гергана Стефанова Толина  
Жана Бориславова Иванова 
Валери Георгиев Якимов  
Соня Боянова Василева  
Мариника Иванова Якова 
Ивайло Веселинов Василев 
Димитър Крумов Епитропов 
Станислава Валериева Чорбаджийска 

Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70, ал. 
3 от Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждане на 
заседание и за приемане на валидни решения.  

Председателят на РИК 25 откри заседанието. 
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН 

РЕД, както следва: 
1. Опазване тайната на вота и охрана на лични данни 
2. Изявления пред средствата за масова информация 
3. Пропускателен режим в РИК 25 и Изчислителен пункт към РИК 25 на 26/27.03.2017 г. 
4. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда 



 

 

5. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден 
 
 
 
6. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „ДВИЖЕНИЕ ДА 
БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)“ 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване 
така предложения дневен ред. Присъстващите членове на РИК 25 единодушно приеха 
предложения дневен ред. 

 
 По т. 1 от дневния ред: Опазване тайната на вота и охрана на лични данни 

С цел опазване тайната на вота, осигуряване свободното изразяване волята на 
избирателите и охрана на лични данни, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 3, ал. 1 
ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) 
прие 

РЕШЕНИЕ № 96-НС 
1. Забранява, в помещенията, в които се осъществява гласуване и обработка 

на резултатите от изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., 
функционирането на технически средства за видеонаблюдение и звукозапис. 

2. В помещенията на всички избирателни комисии в Двадесет и пети изборен 
район - София, в които има монтирани технически средства за видеонаблюдение и 
звукозапис, при подготовка на помещението за изборния ден същите да бъдат изключени, 
демонтирани или покрити по начин, който не позволява видеонаблюдение и звукозапис. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Вълканова, Д. Асенов, С. Качулкова, Х. Василева, Е. 

Димитров, Р. Дражев, П. Миланов, В. Йотов 
• Против: няма 
 
По т. 2 от дневния ред: Изявления пред средствата за масово 

осведомяване 
 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 
пети изборен район - София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 97-НС 
Изявления пред средствата за масово осведомяване от името на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София се правят от 
представляващия районната избирателна комисия. 

След приключване на изборния ден, информация за хода на приемане и 
обработка на изборните резултати в РИК ще се предоставя на представители на 
средствата за масово осведомяване на всеки два часа на определено място пред сградата, 
в която се извършва приемането и обработката на секционните протоколи. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Вълканова, Д. Асенов, С. Качулкова, Х. Василева, Е. 

Димитров, Р. Дражев, П. Миланов, В. Йотов 
• Против: няма 

 
По т. 3 от дневния ред: Пропускателен режим в РИК 25 и Изчислителен 



 

 

пункт към РИК 25 на 26/27.03.2017 г. 
 
С цел оптимизиране на процеса по приемане и обработка на резултати от 

изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. в МФЗС „Арена 
Армеец София“, както и с цел гарантиране правата и безопасността на участващите в 
този процес и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 22, 23 и 25 ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 98-НС 
Утвърждава режим на достъп до зоната на РИК 25 в МФЗС „Арена Армеец 

София“, както следва: 
1. Членовете на СИК от района се допускат след легитимация с 

удостоверение, издадено от РИК 25. Същите имат достъп до зоните за изчакване, 
Изчислителния пункт към РИК, зоната за приемане на секционни протоколи от РИК и 
зоната на комисиите по чл. 287 ИК. 

2. Членовете на РИК, техническите сътрудници на РИК, и представителите 
на „Информационно обслужване” АД имат право на неограничен достъп в зоната на РИК 
25. 

3. Право на достъп до определената за тях зона в Изчислителния пункт към 
РИК 25 имат: по един наблюдател от една и съща неправителствена организация, по един 
застъпник – на кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет и по 
един упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет 
(представляващ, член на инициативния комитет или упълномощен представител), 
регистрирали кандидатски листи. Лицата по изр. 1 се придружават до и от определената 
за тях зона от технически сътрудник на РИК 25. 
 

ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Вълканова, Д. Асенов, С. Качулкова, Х. Василева, Е. 

Димитров, Р. Дражев, П. Миланов, В. Йотов 
• Против: няма 

 
 По т. 4 от дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в 
район Надежда 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 210/20.03.2017 г., от кмета на р-н Надежда с 
предложение за освобождаване на 5 членове на СИК, както следва: 2 от квотата на ПП 
ГЕРБ, 3 от квотата на ПП ДПС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно 
място на други лица от квотите на същите партии и коалиции.   

Към писмата 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 (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 99-НС 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им 

удостоверения:  
СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН 

37 Зам. председател Севдалин Златков Огнянов  
24 член Силвана Славова Манолова  
71 член Анка Асенова Танчева  
2 Зам. председател Росен Ромеев Атанасов  
39 Зам. председател Румен Ромеев Атанасов  



 

 

 
2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:  

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН 
37 Зам. председател Красимир Кирилов Китов  
24 член Теодора Иванова Руева  
71 член Валери Иванов Симов  
2 Зам. председател Нурхан Назиф Басри  
39 Зам. председател Нериман Назиф Мустафа  

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Вълканова, Д. Асенов, С. Качулкова, Х. Василева, Е. 

Димитров, Р. Дражев, П. Миланов, В. Йотов 
• Против: няма 

 
 По т. 5 от дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в 
район Илинден 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 213/20.03.2017 г., от кмета на р-н Илинден с 
предложение за освобождаване на 5 членове на СИК, както следва: 1 от квотата на ПП 
ГЕРБ, 4 от квотата на КП БСП-ЛБ, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на 
тяхно място на други лица от квотите на същите партии и коалиции.   

Към писмата 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 (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 100-НС 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им 

удостоверения:  
СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН 

3 член Анелия Димитрова Велинова  
4 секретар Виолетка Георгиева Симеонова  
31 секретар Дафина Георгиева Нешева  
32 член Антония Петрова Стайкова  
23 член Антоанета Евстатиева Божилова  

 
2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:  

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН 
3 член Виолетка Георгиева Симеонова  
4 секретар Боряна Андреева Колева  
31 секретар Антония Петрова Станкова  
32 член Елица Димитрова Стефанова  
23 член Борислав Николов Младенов  

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Вълканова, Д. Асенов, С. Качулкова, Х. Василева, Е. 

Димитров, Р. Дражев, П. Миланов, В. Йотов 
• Против: няма 

 
По т. 6 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатската листа 



 

 

на КП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)“ 
На 21.03.2017 г. в 10:15 ч. в РИК 25 е постъпило заявление за регистрация на 

застъпници на кандидатската листа на КП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, 
ДЕОС)“. 

Заявлението е по образец – приложение 40-НС от изборните книжа, подписано 
от пълномощник на представляващите коалицията и е вписано под № 5/21.03.2017 г. във 
Входящия регистър за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. 

Към заявлението са приложени: списък, съдържащ имената и ЕГН на 100 
застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 100 бр. декларации 
– приложение 43-НС от изборните книжа; надлежно пълномощно. 

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК не са констатирани 
несъответствия. 

РИК 25 намира, че за 100 лица са изпълнени изискванията на чл. 117 и 118 ИК и 
Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани като 
застъпници на кандидатската листа. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 101-НС 
РЕГИСТРИРА 100 (сто) застъпници на кандидатска листа на КП „ДВИЖЕНИЕ 

ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)“, съгласно приложен списък. 
На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 
Регистрираните застъпници и номерата на издадените им удостоверения да се 

впишат в Регистъра на застъпниците, публикуван на Интернет страницата на РИК 25 при 
спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Вълканова, Д. Асенов, С. Качулкова, Х. Василева, Е. 

Димитров, Р. Дражев, П. Миланов, В. Йотов 
• Против: няма 
 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

   
 
 
  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

.................................................... 
   (Мария Вълканова)


