
 

 

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 № 7/23.10.2016 г. 
гр. София    

          
            Днес, 23.10.2016 г. от 10:30 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 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 
 
Димитър Крумов Епитропов 
Мариника Иванова Якова 
Валери Георгиев Якимов 
Ирина Цекова Иванова 
Соня Кръстанова Костадинова 
Силвия Захариева Качулкова 
Христианна Василева Василева 
Ивайло Веселинов Василев 
Денчо Славов Славов  
Илко Василев Илиев 
Кръстина Еленова Данаджиева 
Красимир Георгиев Сираков  
Станислава Валериева Чорбаджийска 
Павел Любомиров Миланов  
 

ОТСЪСТВАТ: Мадлен Тихомирова Цветкова 
Георги Людмилов Владимиров 
 

  
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. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на 

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

бюлетините за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
на 6.11.2016 г. за района 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 дневния ред: Определяне броя на подвижните секционни 

избирателни комисии на територията на Двадесет и пети район – София  
 
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София е 

постъпила обобщена информация, вх. № 98/23.10.2016 г., от Столична община, съгласно 
която до крайния срок по чл. 37, ал. 1 ИК – 22.10.2016 г., в районните администрации на 
територията на 25-ти район са постъпили заявления за гласуване с подвижна 
избирателна кутия, както следва: 

РА Банкя – 2 броя; 
РА Връбница – 5 броя; 
РА Илинден – 3 броя; 
РА Красна поляна – 9 броя; 
РА Люлин – 26 броя; 
РА Надежда – 18 броя; 
РА Нови Искър – 9 броя; 
РА Овча купел – 5 броя. 
Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и 

Решение № 3795-ПВР/НР/18.10.2016 г . на ЦИК, Районна избирателна комисия в 
Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 33-ПВР/НР 
Определя броя на подвижните секционни избирателни комисии на 

територията на Двадесет и пети район – София за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 
ноември 2016 г., както следва: 

1 бр. на територията на административен район Люлин 
1 бр. на територията на административен район Надежда 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, Д. Епитропов, М. Якова, В. Якимов, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. 
Илиев, С. Чорбаджийска, К. Сираков, П. Миланов 
• Против: няма 
 

По т. 2 дневния ред: Определяне на упълномощени представители на РИК 
25 за приемане на бюлетините за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката на 6.11.2016 г. за района и осъществяване на 
контрол при транспортирането и доставката им 

 
Във връзка с писмо, рег. на ЦИК № ПВР-15-114/21.10.2016 г., относно 

организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 
6.11.2016 г., след като взе предвид, че предаването за страната се извършва в 
Печатницата на БНБ, съгласно Решение № 3753-ПВР/6.10.2016 г. на ЦИК, и на 



 

 

основание чл. 72, ал. 1, т. 13 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район 
– София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 34-ПВР: 
Упълномощава: 

1. Мариника Иванова Якова, ЕГН  , телефон     и 
2. Валери Георгиев Якимов, ЕГН  , телефон  
членове на РИК 25, предложени от различни политически сили, да присъстват при 
приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 6.11.2016 г., за 25-ти район в 
Печатница на БНБ като подпишат съставения за целта приемо-предавателен протокол от 
името на РИК 25, както и да осъществят контрол при транспортирането и доставката на 
бюлетините като съпроводят транспортното средство, което ги превозва, до съответния 
областен център. 

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, Д. Епитропов, М. Якова, В. Якимов, И. Иванова, С. 

Качулкова, С. Костадинова, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, К. Данаджиева, И. 
Илиев, С. Чорбаджийска, К. Сираков, П. Миланов 
• Против: няма 

 
По т. 3 от дневния ред: Разни 
 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
   

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

   (Виолета Темелкова-Петрова) 
   
  СЕКРЕТАР:  

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


