
 

 

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 № 7/01.11.2021 г. 
гр. София             

 
 Днес, 01.11.2021 г., в 17:30 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 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: Александър Ламбринов Шпатов 
ЧЛЕНОВЕ: Светла Иванова Илиева 

Цветелина Мартен Калеева 
Диян Сашов Асенов 
Жана Бориславова Иванова  
Соня Боянова Василева 
Владимир Павлов Александров  
Христианна Василева Василева 
Венцеслав Василев Йотов  
Ивайло Веселинов Василев 
Цветанка Петкова Петкова 
Елеонора Георгиева Ангелова 

ОТСЪСТВАТ:                    Любомира Димитрова Йорданова 
Людмила Петрова Георгиева 
 

  
 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. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на 

територията на Двадесет и пети изборен район – София в изборите на 14.11.2021 г. 
 

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: Определяне броя на подвижните секционни 
избирателни комисии на територията на Двадесет и пети изборен район – София в 
изборите на 14.11.2021 г. 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София с вх. 
№ 172/01.11.2021 г. и вх. № 178/01.11.2021 г. е постъпила обобщена информация от 
Столична община, съгласно която до крайния срок по чл. 37, ал. 1 ИК – 30.10.2021 г., в 
районните администрации на територията на Двадесет и пети изборен район - София са 
постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва: РА Банкя – 
2 броя; РА Връбница – 4 броя; РА Илинден – 3 броя; РА Красна поляна – 15 броя; РА Люлин 
– 26 броя; РА Надежда – 14 броя; РА Нови Искър – 7 броя; РА Овча купел – 19 броя. 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и т. 8 от 
Решение № 766-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 
пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 59 
Определя 4 (четири) броя подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) 

на територията на Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на избори за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 
14.11.2021 г., както следва: 

ПСИК на територията на административен район Люлин, която да обслужва и 
избирателите в административен район Банкя; 

ПСИК на територията на административен район Надежда, която да обслужва и 
избирателите в административни райони Нови Искър и Връбница; 

ПСИК на територията на административен район Красна поляна, която да 
обслужва и избирателите в административен район Илинден; 

ПСИК на територията на административен район Овча купел. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

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

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

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

 
  СЕКРЕТАР:  

.................................................... 
   (Александър Шпатов) 


