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 № 4/03.06.2021 г.
гр. София
Днес, 03.06.2021 г. от 17:00 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 № 49-НС от 20.05.2021 г., поправено с Решение
№ 89-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК, за произвеждане на избори за народни представители,
насрочени за 11.07.2021 г.
В обявения начален час на заседанието ПРИСЪСТВАТ, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мартина Цветанова Маринова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Георгиев Ганчев
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Диян Сашов Асенов
Силвия Захариева Качулкова
Христианна Василева Василева
Светла Иванова Илиева
Жана Бориславова Иванова
Ивайло Веселинов Василев
Елеонора Георгиева Ангелова
Цветанка Петкова Петкова
Венцеслав Василев Йотов
Владимир Павлов Александров
Людмила Петрова Георгиева
ОТСЪСТВАТ:

Соня Боянова Василева
Александър Ламбринов Шпатов
Нина Анатолиева Димитрова

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. Регистрация на кандидатска листа на ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в
изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
2. Назначаване на технически сътрудник и експерт за подпомагане дейността на РИК
25 – София
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: Регистрация на кандидатска листа на ПП ПРЯКА
ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
В РИК 25, с вх. № 28/01.06.2021 г., е постъпило предложение от ПП „ПРЯКА
ДЕМОКРАЦИЯ“ за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на
11.07.2021 г. в Двадесет и пети изборен район – 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 01.06.2021 г. в 13:30 часа.
Предложението съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на
един кандидат за народен представител. Към предложението е приложено заявление-декларация
по образец (приложение 66-НС от изборните книжа) от кандидата, както и списък на кандидата
на електронен носител.
След служебна справка, РИК 25 установи, че политическата партия е регистрирана
за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. с Решение № 137/26.05.2021 г.
на Централната избирателна комисия.
Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 118-НС/25.05.2021 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 прие
РЕШЕНИЕ № 16-НС
РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за
народни представители на 11.07.2021 г. в Двадесет и пети изборен район – София в състав:
1. Пламен Александров Ангелов, ЕГН
На регистрирания кандидат за народен представител да се издаде удостоверение за
регистрация.
Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатите за
народни представители в Двадесет и пети изборен район - София.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, Д. Асенов, С. Качулкова, Х.
Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василева, Е. Ангелова, Ц. Петкова, В. Йотов, В.
Александров, Л. Георгиева
● Против:
По т. 2 от Дневния ред: Назначаване на технически сътрудник и експерт за
подпомагане дейността на РИК 25 – София
На основание Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна
комисия в Двадесет и пети изборен район - София
РЕШИ:
Назначава технически сътрудник, който да подпомага дейността на Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София, както следва:
1. Йорданка Симеонова Павлова, ЕГН:
Назначава експерт, който да подпомага дейността на Районна избирателна комисия
в Двадесет и пети изборен район - София, както следва:
1. Теодор Христов Петков, ЕГН:
Определя месечно възнаграждение съобразно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на
ЦИК.
За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на
компетентен държавен орган, лицата получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на
сто от възнаграждението от настоящото решение.
Лицата от настоящото решение ще осъществяват функциите си от датата на
назначаването им до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021
година.
Препис от решението да се изпрати на Областна администрация-София град за
сключване на договор с назначените лица.

ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, Д. Асенов, С. Качулкова, Х.
Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василева, Е. Ангелова, Ц. Петкова, В. Йотов, В.
Александров, Л. Георгиева
Против:
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
......................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................................
(Мартина Маринова)

