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 № 22/19.07.2021 г.
гр. София
Днес, 19.07.2021 г. от 17:15 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 № 49-НС от 20.05.2021 г.,
поправено с Решение № 89-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК, за произвеждане на избори за
народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.
В обявения начален час на заседанието ПРИСЪСТВАТ, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Георгиев Ганчев
СЕКРЕТАР:
Александър Ламбринов Шпатов
ЧЛЕНОВЕ:
Соня Боянова Василева
Светла Иванова Илиева
Диян Сашов Асенов
Людмила Петрова Георгиева
Цветанка Петкова Петкова
Владимир Павлов Александров
ОТСЪСТВАТ:

Жана Бориславова Иванова
Христианна Василева Василева
Нина Анатолиева Димитрова
Силвия Захариева Качулкова
Венцеслав Василев Йотов
Елеонора Георгиева Ангелова
Мартина Цветанова Маринова
Ивайло Веселинов Василев

Присъстват повече от половината членове на РИК 25, поради което, на
основание чл. 70, ал. 3 от Изборния кодекс, е налице изискуемият от закона кворум за
провеждането на заседанието и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието.
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН
РЕД, както следва:
1. Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден
2. Жалба от Станимир Гюров
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 сигналите, постъпили след 18:30 на
изборния ден
Рег. № в
Вх.
Описание и предприети действия от РИК
Електр. деловоден
регистър
№…/
28/ 21:27
352
11.07.2021

29/ 08:40
353
12.07.2021

30/ 19:13
354
12.07.2021

25/ 19:01
359
11.07.2021

26/ 20:03
360
11.07.2021

27/ 20:44
361
11.07.2021

В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г., в 21:27 ч., е
постъпил сигнал от Моис Нисим Кофенов – пълномощник на
Коалиция БСП за България, вх. № 352/14.07.2021 г.,
регистриран под № 28 в Електронния публичен регистър на
жалби и сигнали на РИК 25, която касае отказ на Секретаря
на СИК 14 в район Надежда да предостави копие от
протокола на представител на Коалиция БСП за България. С
оглед часа на постъпване на жалбата и фактът, че по това
време комисията е обработвала протоколите с изборните
резултати от СИК в Арена „Армеец“, към днешна дата РИК
приема сигнала за сведение.
В РИК 25, по електронна поща на 12.07.2021 г., в 8:40 ч., е
постъпил сигнал от Т. Нешов, вх. № 353/14.07.2021 г.,
регистриран под № 29 в Електронния публичен регистър на
жалби и сигнали на РИК 25, който касае оплакване относно
придвижването от СИК до зала Арена Армеец. РИК приема
сигнала за сведение и го препраща по компетентност до
кмета на район Люлин на Столична община с оглед
предприемане на необходимите действия за оптимизиране на
процеса по придвижването при провеждането на бъдещи
избори.
В РИК 25, по електронна поща на 12.07.2021 г., в 19:13 ч., е
постъпил сигнал от Петър Николов, вх. № 354/14.07.2021 г.,
регистриран под № 30 в Електронния публичен регистър на
жалби и сигнали на РИК 25, която касае затруднения при
гласуването в секция № 38 в ПГАВТ А.С. Попов. С оглед
датата и часа на постъпване на сигнала и предвид това, че не
е било налично решение на ЦИК за удължаване на изборния
ден, РИК приема сигнала за сведение.
В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г., 19:01 ч., е
постъпил сигнал от Людмил Игнатов, вх. № 359/19.07.2021
г., регистриран под № 25 в Електронния публичен регистър
на жалби и сигнали на РИК 25, която касае подписване на
протокола преди приключване на изборния ден в секция № 2
в район Нови Искър. РИК незабавно е дал указания по
телефона на председателя на процесния СИК за спазване на
правилата на Изборния кодекс, поради което към днешна
дата приема сигнала за сведение.
В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г. в 20:03 ч., е
постъпил сигнал от Мерилен Бончева, вх. № 360/19.07.2021
г., регистриран под № 26 в Електронния публичен регистър
на жалби и сигнали на РИК 25, с който се посочва, че в секция
30 в 33-то СУ в ж.к. Люлин, членовете на СИК не ползват
предпазни маски. С оглед часа на постъпване на сигнала,
РИК приема сигнала за сведение.
В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г. в 20:44 ч., е
постъпил сигнал, вх. № 361/19.07.2021 г., регистриран под №

27 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на
РИК 25, която касае наличие на агитационни материали в
СИК в с. Кътина. РИК приема сигнала за сведение.
Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 150-НС
Приема доклада по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С. Василева,
С. Илиева, Ц. Петкова, В. Александров, Л. Георгиева.
● Против:
По т. 2 от дневния ред: Жалба от Станимир Гюров
В РИК 25, по електронна поща на 13.07.2021 г. в 17:48 ч., е постъпила жалба, вх. №
355/14.07.2021 г., регистриран под № 31 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали
на РИК 25.
Електронното писмо е изпратено от С. Гюров, който твърди, че е гласувал в
избирателна секция 254618011 за определена партия/коалиция, като е посочил и преференция за
определен кандидат, което било отразено на разписката от машинното гласуване, но в протокола,
качен на страницата на ЦИК, преференцията не била отразена и е посочено, че за съответния
кандидат няма преференции.
РИК 25 счита, че, на първо място, жалбоподателят не може да бъде еднозначно
идентифициран поради липса на каквито и да било данни с изключение на фамилно име. Това от
своя страна препятства възможността да бъде извършена проверка дали лицето Гюров изобщо
попада в цитираната от него избирателна секция. Така например, от публично достъпната
информация в интернет е видно, че лице с фамилията Гюров и име Станимир (което съответства
на инициала С.) е вписан в избирателния списък за избори, проведени през 2019 г., в избирателна
секция 254618014. При проверка в протокола от посочената секция, РИК 25 установи, че за
цитирания от жалбоподателя кандидат е отразена съответната преференция.
На следващо място, с оглед на основополагащия принцип за тайната на вота при
провеждане на изборите, следва да се посочи, че не е налице законова възможност за проверка
за верността на твърденията на жалбоподателя. Същевременно протоколът на СИК, включително
финалният протокол от СУЕМГ, са подписани от всички членове на СИК и представляват по
своята същност официален документ, чието оспорване се извършва по ред, определен в АПК.
Макар в протокол приложение НС-96-м на избирателна секция 254618011 да е
посочено, че зам.-председателят и един от членовете го подписват с особено мнение, във връзка
с чл. 271, ал. 2 ИК, подкрепящи аргументи в тази връзка не са изложено и/или приложени към
протокола. Поради това няма данни за мотивите на тези особени мнения и имат ли те връзка с
твърденията на Гюров. Нещо повече! Документът, в който се отразяват преференциите –
финалният отчет от СУЕМГ, не е подписан с особено мнение от никой от членовете на СИК. С
такова е подписан само протокол приложение НС-96-м, където липсва каквото и да било
отразяване на преференциите.
Поради посоченото, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без
уважение.
Водена от горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, Районната избирателна комисия
в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 151-НС
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба, вх. № 355/14.07.2021 г., регистрирана под № 31 в
Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25, подаден от С. Гюров, с който са
оспорени изборните резултати.

ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С. Василева,
С. Илиева, Ц. Петкова, В. Александров, Л. Георгиева.
● Против:

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
......................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)
СЕКРЕТАР:
....................................................
(Александър Шпатов)

