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 № 6/19.10.2021 г.
гр. София
Днес, 19.10.2021 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:
СЕКРЕТАР:
Александър Ламбринов Шпатов
ЧЛЕНОВЕ:
Светла Иванова Илиева
Цветелина Мартен Калеева
Христианна Василева Василева
Елеонора Георгиева Ангелова
Венцеслав Василев Йотов
Ивайло Веселинов Василев
Людмила Петрова Георгиева
Цветанка Петкова Петкова
ОТСЪСТВАТ:
Велин Ангелов Пеев
Диян Сашов Асенов
Жана Бориславова Иванова
Соня Боянова Василева
Владимир Павлов Александров
Любомира Димитрова Йорданова
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. Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата
на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА
БЪЛГАРИЯ
2. Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата
на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
3. Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетините за
гласуване в Двадесет и пети изборен район – София в изборите на 14.11.2021 г. и
утвърждаване на тираж

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: Заличаване регистрацията на кандидат за
народен представител от листата на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС
РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ
С Решение № 756-НС/17.10.2021 г. на ЦИК, на осн. чл. 247, ал. 1, т. 2 във
връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, е обявена за недействителна
регистрацията на Християна Живкова Иванова като кандидат за народен представител в
Двадесет и пети изборен район – София, предложена от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –
НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ.
Решението е обявено на 18.10.2021 г. в 13:03 ч. и е изпратено на РИК 25 по
електронна поща с вх. № 125/19.10.2021 г.
Кандидатът Християна Иванова е регистрирана с Решение № 35НС/11.10.2021 г. на РИК 25 под № 12 в листата на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ,
БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 56-НС
ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител Християна
Живкова Иванова, ЕГН …., регистрирана под № 12 в листата на КП ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ за участие в
изборите за народни представители на 14.11.2021 г. в Двадесет и пети изборен район София.
Анулира издаденото на кандидата удостоверение № 18-12-НС/11.10.2021 г.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, А. Шпатов, Св. Илиева, Цв.
Калеева, Х. Василева, Е. Ангелова, В. Йотов, Л. Георгиева, Цв. Петкова, И. Василев
● Против:
По т. 2 от Дневния ред: Заличаване регистрацията на кандидат за
народен представител от листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ
В РИК 25, по електронна поща, е постъпило писмо, вх. № 123/18.10.2021 г.,
от Централната избирателна комисия за предприемане действия по компетентност във
връзка с резултати от извършена от ГД ГРАО проверка на регистрираните в РИК 25
кандидати и по-конкретно – по отношение на кандидата Деян Милосавлевски, вписан
под № 23 в кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –
ОБЕДИНЕНИЕ. Кандидатската листа е регистрирана с Решение № 45-НС/12.10.2021 г.
на РИК 25.
Резултатите от проверката са обективирани в приложение - писмо, подписано
от главния директор на ГД ГРАО, в което се посочва, че кандидатът за народен
представител Деян Милосавлевски е роден в Република Северна Македония. Същият,

съгласно Национална база данни „Население“, е с гражданство България. В регистъра по
гражданско състояние в гр. Скопие лицето е с гражданство СР Македония и СФРЮ.
Приложено е удостоверение за раждане № 37/2-7713 от 24.11.1989 г., издадено от
властите в гр. Скопие.
На 18.10.2021 г. в 14:43 ч. упълномощеният за РИК 25 представител на
коалицията е уведомен по електронна поща за констатираното несъответствие. В
предоставения срок – до 17:00 ч. на 19.10.2021 г., по електронна поща, с вх. №
128/19.10.2021 г., упълномощеният представител на коалицията представя Справка по
електронен личен регистрационен картон, изх. № С-6169/19.10.2021 г., издадена от отдел
ГРАО в Община Пловдив – Район „Северен“, в уверение на това, че в Национална база
данни „Население“ кандидатът е вписан с гражданство България и в общината не
разполагат с данни за друго гражданство.
Представеният документ потвърждава данните от писмото на главния
директор на ГД ГРАО и не оборва доказателствата за двойно гражданство на лицето,
което е в противоречие с изискването на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република
България.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 57-НС
ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител Деян
Милосавлевски, ЕГН …., регистриран под № 23 в листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на
14.11.2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.
Анулира издаденото на кандидата удостоверение № 27-23-НС/11.10.2021 г.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, А. Шпатов, Св. Илиева, Цв. Калеева, Х.
Василева, Е. Ангелова, В. Йотов, Л. Георгиева, Цв. Петкова, И. Василев
● Против:
По т. 3 от Дневния ред: Одобряване на графичния файл на предпечатния
образец на бюлетините за гласуване в Двадесет и пети изборен район – София в
изборите на 14.11.2021 г. и утвърждаване на тираж
С писмо, изх. № ПВРНС-22/2/18.10.2021 г., постъпило в РИК по електронна поща
и заведено с вх. № 124/18.10.2021 г., ЦИК указва на РИК, след преглед на бюлетината за
всеки отделен вид избор, да одобри предпечатния образец съгласно Решение № 617ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК.
Към началния час на заседанието всички присъстващи членове на РИК 25 са
запознати с изпратената по електронна поща, вх. № 120/15.10.2021 г., Инструкция за
работа с Уеб базираната система за одобрение на бюлетините, съгласно т. 4 от Решение
№ 617-ПВР/НС/24.09.2021 г. на ЦИК.
Към началния час на заседанието са извършени всички необходими подготвителни
действия за работа с Уеб базираната система за одобрение на бюлетините. РИК 25 се
регистрира успешно в Системата. Присъстващите членове на РИК 25 извършиха преглед
на заредените в Системата графични файлове на бюлетините за Двадесет и пети изборен
район – София за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители.

Във връзка с описаните действия и на основание Решение № 617-ПВР/НС от
24.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район –
София прие
РЕШЕНИЕ № 58
Одобрява графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в
Двадесет и пети изборен район – София в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, насрочени за 14.11.2021 г.
Одобрява графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в
Двадесет и пети изборен район – София в изборите за народни представители, насрочени
за 14.11.2021 г.
Одобрява заявения от Централната избирателна комисия тираж на бюлетините за
Двадесет и пети изборен район–София – 363600 (триста шестдесет и три хиляди и
шестстотин) броя за всеки отделен вид избор.
Одобряването на графичните файлове на предпечатните образци на бюлетините за
гласуване в Двадесет и пети изборен район – София в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., и
заявения от Централната избирателна комисия тираж на бюлетините за Двадесет и пети
изборен район – София се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на РИК 25.
Непосредствено след електронното подписване на бюлетините, разпечатаните
образци се подписват от всички присъстващи членове на РИК с отбелязване на датата и
часа на одобряването им.
Одобрените образци се прилагат към протокола от заседанието на РИК.
Образците се публикуват след решение на ЦИК.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, А. Шпатов, Св. Илиева, Цв.
Калеева, Х. Василева, Е. Ангелова, В. Йотов, Л. Георгиева, Цв. Петкова, И. Василев
● Против:
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
......................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)
СЕКРЕТАР:
....................................................
(Александър Шпатов)

