
 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 № 20/06.11.2016 г. 
гр. София    

          
            Днес, 06.11.2016 г. от 21:00 ч., в сградата на МФЗС „Арена Армеец – София“, 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 
Соня Кръстанова Костадинова 
Христианна Василева Василева 
Силвия Захариева Качулкова 
Станислава Валериева Чорбаджийска 
Ивайло Веселинов Василев 
Денчо Славов Славов  
Кръстина Еленова Данаджиева  
Илко Василев Илиев 
Георги Людмилов Владимиров 
Красимир Георгиев Сираков  
Павел Любомиров Миланов 
Ирина Цекова Иванова  
 

ОТСЪСТВАТ:  

  
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. Доклад по сигнали  
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: Доклад по сигнали 

 
След 18:30 ч. до 21:00 ч. в РИК 25 са постъпили, както следва: 
1. Жалба от Асоциация „Прозрачност без граници“ вх. № 286/06.11.2016 18.38 ч. 

Твърди се, че в секция 127 Люлин, гласоподавател е бил накаран да се подпише в списъка за 
референдума, въпреки, че той изразил желание да не гласува на референдум и не пуснал 
бюлетина. РИК 25 разговаря с всички членове на СИК, които заявиха, че изявленията в жалбата 
не отговарят на истината. Въпреки това бяха дадени указания на СИК, че избирател, който не 
желае да гласува и не е гласувал за референдум не се подписва в избирателния списък за НР. 

2. Жалба от  Виктория Димитрова Василева вх. № 287/6.11.2016 18.45 ч., с 
твърдения, че в секция 46 район Надежда на избирателите се обяснява, че първо гласуват за 
президент, след което ги приканват да излязат от секцията и да се редят отново на опашка за 
референдума. Вследствие на сигнала от РИК са дадени незабавни указания на председателя на 



СИК, в случай, че избирателят желае да гласува в избора за президент и за реферндума, да му 
се предоставят и двата вида бюлетини, и да му се даде възможност да гласува едновременно. 

3. Жалба от Виктория Димитрова Василева вх. № 288/6.11.2016 19.07 ч., с твърдения, 
че в секция 39, район Красна поляна, член на СИК обяснява на избирателите че имат право да 
гласуват само за един от трите въпроса на референдума. От РИК беше дадено незабавно 
указание на СИК, че следва да указват на избирателите, че имат право да гласуват  за всички 
въпроси в референдума. 

РИК 25 приема доклада по сигнали от изборния ден. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, Д. Епитропов, М. Якова, В. Якимов, С. 

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

• Против: няма 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
   

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

   (Виолета Темелкова-Петрова) 
   
   
  СЕКРЕТАР:  

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


