
 

 

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 № 5/13.10.2016 г. 

гр. София             
            Днес, 13.10.2016 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 район - София (РИК 25), назначена с Решение на 
Централната избирателна комисия № 3476-ПВР/НР от 13.09.2016 г., за произвеждане на 
Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, насрочени 
за 6 ноември 2016 г. 
 На заседанието присъстват: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 
Мадлен Тихомирова Цветкова 
Димитър Крумов Епитропов 
Мариника Иванова Якова 
Валери Георгиев Якимов 
Ирина Цекова Иванова 
Силвия Захариева Качулкова 
Христианна Василева Василева 
Ивайло Веселинов Василев 
Денчо Славов Славов  
Кръстина Еленова Данаджиева 
Илко Василев Илиев 
Станислава Валериева Чорбаджийска 
Георги Людмилов Владимиров 
Павел Любомиров Миланов 

ОТСЪСТВАТ: Красимир Георгиев Сираков  
Соня Кръстанова Костадинова 
 

  
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: 
Точка единствена: Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на 

бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката за Двадесет и 
пети район – София и на тиража на бюлетините за района. 

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

По точка единствена дневния ред: Одобряване на графичния файл на 
предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката за Двадесет и пети район – София и на тиража на 
бюлетините за района. 

 
Председателят на РИК 25 докладва, че на електронната поща на комисията са постъпили 

писма от Централната избирателна комисия, както следва: 



 

 

- С вх. № 72/12.10.2016г. е заведено писмо с рег. на ЦИК № ПВР-15-65/11.10.2016 г. с 
приложени Инструкция, списък на кандидатите за участие в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката според номера им в бюлетината с посочени наименования на 
партиите и коалициите за отпечатване. Със същото писмо ЦИК уведомява РИК 25, че 
одобреният тираж на бюлетините за отпечатване за Двадесет и пети район- София е 407400 
броя. 

- С вх. № 74/13.10.2016г. е заведено писмо рег. на ЦИК № ПВР-15-68/12.10.2016 г., с 
което ЦИК уведомява РИК 25, че стартира процедурата по одобряване на графичния файл на 
предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката, която следва да се проведе по реда на Решение № 3753-ПВР от 06.10.2016 г. на 
ЦИК. 

Към началния час на заседанието всички присъстващи членове на РИК 25 са запознати с 
изпратената от ЦИК Инструкция за работа, предоставена от Печатницата на 
БНБ/подизпълнителя за обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на 
информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини.  

Към началния час на заседанието са извършени всички необходими подготвителни 
действия за работа със Системата за управление на бюлетини за избор на президент и 
вицепрезидент за РИК за Президентски избори 2016. 

РИК 25 се регистрира в Системата. Присъстващите членове на РИК 25 извършиха 
преглед на заредения в Системата графичен файл. 

Одобряването на бюлетината се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на РИК 
25. 

След електронното подписване на бюлетината Системата позволява отпечатването на 
образец. РИК 25 принтира образеца и върху него се подписват всички присъстващи членове на 
РИК и изписват трите си имена саморъчно. Отбелязва се датата и часът на одобряването на 
образеца на бюлетината. 

 
Във връзка с описаните действия Председателят на РИК 25 предложи и беше подложен 

на гласуване проект на решение: 
 
На основание Решение № 3753-ПВР от 06.10.2016 г. на ЦИК, Районна избирателна 

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

Одобрява графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката за Двадесет и пети район – София. 

Одобрява определения от ЦИК тираж от 407400 броя на бюлетините за отпечатване за 
Двадесет и пети район – София. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, В. Якимов, И. Иванова, 

С. Качулкова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. Илиев, С. Чорбаджийска, 
Г. Владимиров, П. Миланов 

• Против: няма 
Одобреният образец на бюлетината, съдържащ имената и подписите на 

присъстващите членове на РИК, се прилага към протокола. Образецът се публикува след 
изрично решение на ЦИК. 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

   
  СЕКРЕТАР:  

.................................................... 
   (Мариника Якова) 


