
 

 

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 № 1/25.09.2021 г. 
гр. София             

 
            Днес, 25.09.2021 г. от 10:00 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 № 600-ПВР/НС от 24.09.2021 г., за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 
представители на 14 ноември 2021 г. 

В обявения начален час на заседанието ПРИСЪСТВАТ, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Цветанова Маринова 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Ангелов Пеев 

СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Людмила Петрова Георгиева 

Светла Иванова Илиева 
Цветелина Мартен Калеева 
Любомира Димитрова Йорданова 
Диян Сашов Асенов 
Соня Боянова Василева 
Христианна Василева Василева 
Жана Бориславова Иванова  
Ивайло Веселинов Василев 
Елеонора Георгиева Ангелова 
Цветанка Петкова Петкова 
Владимир Павлов Александров 

ОТСЪСТВАТ: Александър Ламбринов Шпатов 
Венцеслав Василев Йотов 
 

  
Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70, ал. 3 от 

Изборния кодекс е налице изискуемият от закона кворум за провеждането на заседание и за 
приемането на валидни решения.  

Председателят откри заседанието. 
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН РЕД, 

както следва: 
1. Приемане на правила относно номерацията на решенията на РИК 25, място и 

начин на обявяване. 
2. Определяне на адрес на РИК 25 и приемно време. 
3. Приемане на решение относно печата на РИК 25. 
4. Приемане на правила относно входящата и изходяща кореспонденция и 

документация на РИК 25. 
5. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни 

комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г. 
6. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски 

листи в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 



 

 

7. Назначаване на експерт за подпомагане дейността на Районна избирателна 
комисия в 25 изборен район – София 

8. 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 от Дневния ред: Приемане на правила относно номерацията на 

решенията на РИК 25, място и начин на обявяване.  
На основание чл. 72, ал. 2 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 

изборен район - София прие 
РЕШЕНИЕ № 1 

1. Взетите от РИК 25 решения относно произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. имат единна 
последователна номерация с арабски цифри. Номерацията на решенията започва от № 1. 

2. Решенията, които се отнасят само до определен вид избор, се номерират като след 
съответната цифра се поставя тире и се добавя абревиатурата на съответния вид избор: 

„ПВР“ –  за изборите за президент и вицепрезидент; 
„НС“ –  за изборите за народни представители; 
Когато решенията се отнасят и до двата вида избори, абревиатура не се поставя. 
3. Решенията на РИК 25 се обявяват на Информационно табло при входа на сградата, в 

която се помещава комисията. Таблото се обозначава с надпис с големи букви: 
„ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО НА РИК 25 - СОФИЯ”. 

4. Създава се Книга, в която се отбелязват датата и часът на поставяне и сваляне на 
решенията на РИК 25 от таблото по т. 3. 

5. РИК 25 обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т. 
3. На екземплярите от решенията и в Книгата по т. 4 се отбелязват датата и часът на поставянето 
им. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето, 
като се отбелязва датата и часът на свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с 
подписите на най-малко двама от членовете на комисията, предложени от различни партии и 
коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията. Всички решения на РИК 
25 се публикуват и на интернет страницата на комисията. 

  
ГЛАСУВАЛИ:    
● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Л. Георгиева, Св. Илиева, Цв. 

Калеева, Л. Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. 
Ангелова, Цв. Петкова, Вл. Александров 

● Против:  
 

По т. 2 от Дневния ред: Определяне на адрес на РИК 25 и приемно време 
На основание чл. 72 ИК и Заповед № РД-20-00129/24.09.2021 г. на Областен 

управител на област София-град, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район 
- София прие 

РЕШЕНИЕ № 2 
Определя адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София, както следва: гр. София, ул. Освобождение № 25, Районна администрация „Красна 
поляна”, заседателна зала. 

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 



 

 

• За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Л. Георгиева, Св. Илиева, Цв. 
Калеева, Л. Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. 
Ангелова, Цв. Петкова, Вл. Александров 

• Против: 
 
По т. 3 от Дневния ред: Приемане на решение относно печата на РИК 25 
На основание чл. 72, ал. 1 ИК и Решение № 567-ПВР/НС/21.09.2021 г. на ЦИК, 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие 
РЕШЕНИЕ № 3 

1. Печатът на РИК 25 е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва 
текстът „РИК“, наименованието и номерът на изборния район – София 25. В пръстена се изписва 
текстът „Избори ПВР НС 2021“. 

2. РИК 25 има три броя печати. 
3. Определя Велин Пеев – заместник-председател на РИК 25, който заедно с 

Председателя на РИК 25 да извършат маркиране на печата, съгласно т. I. 3 от Решение № 567-
ПВР/НС/21.09.2021 г. на ЦИК, за което се съставя отделен протокол, подписан от членовете на 
РИК 25.  

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Л. Георгиева, Св. Илиева, Цв. Калеева, 
Л. Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, 
Цв. Петкова, Вл. Александров 

● Против:  
 
По т. 4 от Дневния ред: Приемане на вътрешни правила за входящата и 

изходяща кореспонденция и документация на РИК 25. 
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 

пети изборен район - София прие 
РЕШЕНИЕ № 4 

1. Входящата и изходяща кореспонденция на РИК 25 и всички документи, подавани 
до и/или изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на Комисията. Вписванията в 
деловодния дневник се извършват от председателя, секретаря и/или дежурните и/или 
присъстващи за деня членове на комисията. 

2. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК 25 
се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на РИК 25. 

3. При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, 
удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 9 ИК. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Л. Георгиева, Св. Илиева, Цв. Калеева, 
Л. Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, 
Цв. Петкова, Вл. Александров 

● Против:  
 
По т. 5 от Дневния ред: Определяне на срок за подаване на документи за 

регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, 
насрочени за 14.11.2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7, чл. 153, ал. 1 от ИК и Решение № 571-НС/21.09.2021 
г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие 

РЕШЕНИЕ № 5-НС 
1. Определя начален и краен срок за подаване на документи за регистрация на 

инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 
г., както следва: 

Начален срок – 27.09.2021 г. - 09:00 ч.  
Краен срок – 04.10.2021 г. - 17:00 ч. 



 

 

2. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.  
3. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или 

несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, дава 
незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от 
крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 04.10.2021 г. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Л. Георгиева, Св. Илиева, Цв. Калеева, 
Л. Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, 
Цв. Петкова, Вл. Александров 

● Против:  
 
 

По т. 6 от Дневния ред: Определяне на срок за подаване на документи за 
регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК и Решение № 579-НС/24.09.2021 г. на 
ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие 

РЕШЕНИЕ № 6-НС 
1. Определя начален и краен срок за подаване на документи за регистрация на 

кандидатски листи в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., както 
следва: 

Начален срок – 30.09.2021 г. - 09:00 ч.  
Краен срок – 12.10.2021 г. - 17:00 ч. 
2. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.  
3. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или 

несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, дава 
незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от 
крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 12.10.2021 г. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Л. Георгиева, Св. Илиева, Цв. Калеева, 
Л. Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, 
Цв. Петкова, Вл. Александров 

● Против:  
 

По т. 7 от Дневния ред: Назначаване на експерт за подпомагане дейността на 
Районна избирателна комисия в 25 изборен район - София 

 
На основание чл. 63 от ИК и Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК, 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие 
РЕШЕНИЕ № 7 

1. Назначава Теодор Христов Петков с ЕГН … за експерт – ИТ специалист, който да 
подпомага дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София. 

2. Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 780 (седемстотин и 
осемдесет ) лева. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на 
компетентен държавен орган, експертът получава допълнително възнаграждение в размер на 50 
на сто от възнаграждението по предходното изречение. 

3. Експертът осъществява функциите си от датата на назначаването му до 05.12.2021 
г. включително (14 дни след произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката). 

4. Препис от решението да се изпрати на Областна администрация-София град за 
сключване на договор с назначеното лице. 

  
ГЛАСУВАЛИ:    



 

 

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Л. Георгиева, Св. Илиева, Цв. Калеева, 
Л. Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, 
Цв. Петкова, Вл. Александров 

● Против:  
 
По т. 8 от дневния ред: Разни 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 
 
  
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

 
  
 ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

.................................................... 
   (Мартина Маринова) 

 


