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 № 3/20.08.2014 г.
Днес, 20.08.2014 г. от 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 № 692-НС от 14.08.2014
г., за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 05.10.2014 г.
На заседанието присъстват, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Богдана Валериева Георгиева
Валери Владимиров Цолов
Валери Георгиев Якимов
Силвия Захариева Качулкова
Соня Боянова Василева
Христианна Василева Василева
Ивайло Веселинов Василев
Денчо Славов Славов
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Любомир Петров Георгиев

ОТСЪСТВАТ: Васил Георгиев Кацов
Жана Бориславова Иванова
Боряна Кръстева Захариева
Венцислав Василев Йотов
Методи Георгиев Методиев
Чавдар Крумов Петков
Илия Трайков Богданов
Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70,
ал. 3 от Изборния кодекс комисията има изискуемия 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 на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски
листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 5.10.2014 г.
2.
Назначаване на експерт за подпомагане дейността на РИК 25

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 от Дневния ред: Определяне на срок за подаване на документи за
регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни
представители, насрочени за 5.10.2014 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 255 ИК и т. 31 от Решение №
697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен
район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 12-НС
Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски
листи за народни представители в Двадесет и пети изборен район - София е 21 август
2014 г., 9:00 ч.
Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски
листи е 2 септември 2014 г., 17:00 ч.
Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.
Когато при проверка на представените документи се установят непълноти
или несъответствия, РИК 25 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 2
септември 2014 г.
ГЛАСУВАЛИ:
 За: В. Темелкова, В. Разпопова, Б. Георгиева, В. Цолов, В. Якимов, С. Качулкова,
С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, М. Янчева, Л. Георгиев
 Против: няма
По т. 2 от Дневния ред: Назначаване на експерт за подпомагане дейността на РИК
25
На основание чл. 63 ИК и Решение № 660-НС от 7.08.2014 г. на ЦИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25) прие
РЕШЕНИЕ № 13-НС
Назначава Елена Димитрова Тодорова, ЕГН ===, за експерт, който да подпомага
дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район –
София.
Експертът има следните функции: събира, обработва и анализира данни,
необходими за осъществяване правомощията на РИК, дава становища и мнения,
координира контактите с районни администрации, изпълнява и други възложени му
задачи в рамките на неговата компетентност.
Експертът осъществява функциите си от датата на назначаването му до
прекратяване дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен
район - София, но не по-късно от 14 дни след произвеждане на изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 680 (шестстотин и
осемдесет) лв.

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София-град за
сключване на договор с експерта и до Централната избирателна комисия – за
сведение.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, В. Разпопова, Б. Георгиева, В. Цолов, В. Якимов, С. Качулкова, С.
Василева, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, М. Янчева, Л. Георгиев
• Против: няма
По т. 3 от Дневния ред: Разни
На осн. чл. 70, ал. 2 ИК председателят на РИК 25 определя г-жа Валя
Разпопова – зам.-председател, да води заседанията на комисията в случай на отсъствие
на председателя.
На основание чл. 70, ал. 8 ИК, РИК 25 единодушно реши, когато отсъстват и
председателят, и секретарят, решенията да се подписват от заместник-председател и г-н
Валери Цолов – член на РИК 25, предложен от политическа сила, различна от тези,
предложили зам.-председателите на комисията.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, В. Разпопова, Б. Георгиева, В. Цолов, В. Якимов, С.
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, М. Янчева, Л. Георгиев
• Против: няма
Комисията единодушно реши маркирането на третия доставен печат на
комисията да се извърши от председателя Виолета Темелкова-Петрова и зам.председателя – Валя Разпопова.
ГЛАСУВАЛИ:
• За: В. Темелкова, В. Разпопова, Б. Георгиева, В. Цолов, В. Якимов, С.
Качулкова, С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Д. Славов, М. Янчева, Л. Георгиев
• Против: няма
За маркирането беше съставен нарочен протокол, подписан от членовете на
РИК 25.
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
......................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................................
(Валя Разпопова)

