
 

 

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 № 12/03.07.2021 г. 

гр. София             
 

 Днес, 03.07.2021 г. от 13:00 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: Александър Ламбринов Шпатов 
ЧЛЕНОВЕ: Диян Сашов Асенов 

Христианна Василева Василева 
Соня Боянова Василева 
Светла Иванова Илиева 
Жана Бориславова Иванова 
Ивайло Веселинов Василев 
Цветанка Петкова Петкова 
Владимир Павлов Александров 
Людмила Петрова Георгиева  
 

ОТСЪСТВАТ: Силвия Захариева Качулкова 
Венцеслав Василев Йотов 
Елеонора Георгиева Ангелова 
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. Назначаване на технически сътрудници към РИК 25 
2. Определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени 

под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето 
 
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: Назначаване на технически сътрудници към РИК 25 
 
Съгласно т. 8 от Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на ЦИК, след получено 

положително становище от Областния управител на област София-град, вх. № 215/02.07.2021 г., 
с оглед осигуряване на по-добра организация и сигурност на всички участници в изборите и във 



 

 

връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по приемане и обработка на изборните 
книжа в изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г., на основание чл. 63 ИК, 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 69-НС 
За периода на приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за 
предаването на книжата в ЦИК, назначава 50 (петдесет) технически сътрудници, съгласно 
приложен списък. 

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София-град за 
сключване на договори и на Столична община – за сведение. 

 
ГЛАСУВАЛИ:       
● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С. 

Василева, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В. Александров, Л. 
Георгиева. 

● Против: 
 

По т. 2 от Дневния ред: Определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на 
избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно 
Закона за здравето 

 
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 4 ИК, във връзка с чл. 28, ал. 4 от Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, и Решение № 350-НС от 30.06.2021 г. на 
ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ 70-НС 
Всяка от евентуалните подвижни секционни избирателни комисии на територията на 

Двадесет и пети изборен район - София за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 
карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в изборите за народни 
представители, насрочени за 11.07.2021 г., е в състав от 3 (трима) членове, включително 
председател, заместник председател и секретар. 

 
ГЛАСУВАЛИ:       
● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С. 

Василева, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В. Александров, Л. 
Георгиева. 

● Против: 
 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 
 
 

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

   (Виолета Темелкова-Петрова) 
  
 

  СЕКРЕТАР: 
.................................................... 

   (Александър Шпатов) 


