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Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
ПРОТОКОЛ № 14 

София, 27.09.2022 г. 

 
            Днес, 27.09.2022 г. в 17:00 ч., се проведе заседание на РИК в 25 
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред: 

  

1. Назначаване на технически сътрудници към РИК 25 

2. Сигнал от Цветана Тодорова Тодорова от гр. София, ж.к. Красна 
поляна 1, бл.132а относно плакат на политическа сила с неприемливо 

съдържание, поставен върху затворен павилион на пазар Росица до 
бл.132а.  

3.  Утвърждаване на график за предаване на изборни книжа и 
материали на СИК на 01.10.2022 г. 

4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Овча купел“ - СО  

5. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Нови Искър“ 

6. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 

7. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Надежда“ 

8. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 

9. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Илинден“ 

10. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Надежда“ 

11. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 

12. Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови 
протоколи за установяване на резултатите от гласуването при 

произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. от РИК 
в 25 ИР-София 
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13. Жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за 

социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 
31.08.2022г., за неправомерно поставен агитационен материал в район 

Надежда 

14. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Банкя“ - СО 

На заседанието присъстваха: Валери Владимиров Цолов, Веселин 

Захариев Варчев, Иван Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева 

Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло 
Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 

Валя Стефанова Козовска-Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин 
Ангелов Пеев. 

Отсъстващи: Венцеслав Василев Йотов, Мартина Цветанова Маринова,  

Жана Бориславова Иванова, Силвия Захариева Качулкова, Людмила 

Петрова Георгиева. 

Заседанието се председателства от Валери Владимиров Цолов – 
председател на РИК в 25 ИР - София:  

   Уважаеми колеги, присъстват 12/дванадесат/ членове на комисията, 

заседанието е законно свикано и има необходимия кворум за вземане на 
решения. Има ли предложения за изменение или допълнение на 
предварително обявения дневен ред? Няма. Предлагам да гласуваме 

дневен ред, гласуването е явно и поименно. Определям Соня Василева за 
отчитане на поименното гласуване. Моля, в режим на гласуване сме, 

гласуваме следния дневен ред:  

1. Назначаване на технически сътрудници към РИК 25 

2. Сигнал от Цветана Тодорова Тодорова от гр. София, ж.к. Красна 
поляна 1, бл.132а относно плакат на политическа сила с неприемливо 
съдържание, поставен върху затворен павилион на пазар Росица до 

бл.132а.  

3.  Утвърждаване на график за предаване на изборни книжа и 
материали на СИК на 01.10.2022 г. 

4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Овча купел“ - СО  

5. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Нови Искър“ 

6. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 
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7. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Надежда“ 

8. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 

9. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Илинден“ 

10. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Надежда“ 

11. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 

нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Връбница“ 

12. Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови 
протоколи за установяване на резултатите от гласуването при 
произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. от РИК 

в 25 ИР-София 

13. Жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за 
социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 

31.08.2022г., за неправомерно поставен агитационен материал в район 
Надежда 

14. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Банкя“ – СО 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 

Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 

Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Валери Цолов: Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред 

предлагам следния проект за решение: 

 

Във връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по приемане 
и обработка на изборните резултати за произвеждане на изборите за 
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Народно събрание на 02. 10. 2022 г., на основание чл. 70, ал. 4 и чл. 63 

от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София 

РЕШИ 

Назначава за технически сътрудници, които да подпомагат дейността на 

Районната избирателна комисия в 25 ИР-София по приемане на 
протоколите с резултатите от гласуването до окончателното оформяне на 
протоколите на РИК, следните лица: 

№ Три имена ЕГН 

1 Диян Иванов Иванов  

2 Петър Кирилов Петков  

3 Гергана Иванова Николова  

4 Елена Димитрова Калафатева  

5 Дончо Илков Христев  

6 Нина Славова Лазарова  

7 Албена Монова Генова  

8 Яна Гергинова Янева  

9 Илияна Петрова Петкова  

10 Димитринка Павлова Цветкова  

11 Биляна Емилова Паликрушева  

12 Мая Георгиева Кескинова-Караканова  

13 Магдалена Недялкова Найденова  

14 Стилиана Бисер Манолова  

15 Ванеса Бисер Манолова  

16 Велко Иванов Велков  

17 Ани Иванова Болен  

18 Александър Спасов Спасов  

19 Михаела Димитрова Лаловска  

20 Мария Иванова Илева  

21 Радост Рачева Маринова  

22 Кирил Димитров Акълиев  

23 Юлиан Стефанов Александров  

24 Георги Николаев Георгиев  

25 Албена Красимирова Хаджиева  

26 Десислава Иванова Александрова  

27 Радко Радков Славков  

28 Елена Димитрова Иванова  

29 Боряна Ванева Христова  

30 Мария Иванова Монева  

31 Симона Желязкова Чернева  

32 Станислав Валентинов Аспарухов  
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33 Георги Ганчев Величков  

34 Десислава Кирилова Ганова  

35 Румяна Николова Борисова  

36 Любка Иванова Захариева  

37 Цветелина Константинова Тянова  

38 Владимир Илиев Митрев  

39 Магдалена Василева Гълъбова  

40 Андрей Орлинов Велчев  

41 Лили Стефанова Стаменкова  

42 Жени Донкова Филипова  

43 Катя Иванова Зашева  

44 Мариана Василева Йорданова  

45 Деница Иванова Кобарелова  

46 Радостин Янков Клинчарски  

47 Йоанна Ангелова Кондева  

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област 
София за сключване на договори и на Столична община – за сведение. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Уважаеми колеги, по втора точка от дневния ред, предлагам следния 

проект за решение: 
В Районна избирателна комисия в 25 ИР-София, с вх. № 

229/24.09.2022г., е постъпил сигнал от Цветана Тодорова Тодорова от 
гр. София, ж.к. Красна поляна 1, бл.132а относно плакат на политическа 
сила с неприемливо съдържание, поставен върху затворен павилион на 

пазар Росица до бл.132а. В сигнала е посочено, че върху павилиона са 
поставени два броя плакати на ПП „Народна партия на истината и само 

истината“ със следното съдържание „Мили сестри и скъпи братя! Идват 
бесилките за цялата политическа мафия в България! Слава на Исус 
Христос! Слава! Бюлетина 23“. Според подателя на сигнала, същият 

призовава към насилие и нарушава принципите на светската държава. 
Към сигнала е приложен снимков материал. 
 

Сигналът е заведен под номер 4 в 9:00 ч на 24.09. 2022 г. в регистъра на 
жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 
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На 26.09.2022г. в 09:30 часа беше извършена проверка на РИК 25-
София от   Иван Красимиров Иванов и Димитра Димитрова Воева. 

Установени бяха следните факти: 
 
Върху лицевата част на затворен павилион (с лице към бул. Вардар), в 

близост до блок 132а в ж.к. Красна поляна, бяха установени два броя 
залепени плакати на ПП „Народна партия на истината и само истината“. 
Плакатите са залепени от външната страна на павилиона.  

 
На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, агитационните 

материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, 
огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на 
имота. 

 
На основание чл.183, ал.4 от Изборния кодекс се забранява използването 

на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 
гражданите, частната, общинската и държавната собственост и 
безопасността на движението, както и на материали, които накърняват 

добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните 
материали се забранява използването на герба или знамето на Република 
България или на чужда държава, както и религиозни знаци или 

изображения. 
 

Разположените от ПП „Народна партия на истината и само истината“ са 
поставени в нарушение на чл.183, ал.3 и ал.4.  
 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна 
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
РЕШИ 

 
УСТАНОВЯВА нарушение по сигнал с вх. № 229/24.09.2022г., подаден 

от Цветана Тодорова Тодорова от гр.София, ж.к. Красна поляна 1, 
бл.132а относно плакат на политическа сила с неприемливо съдържание, 

поставен върху затворен павилион на пазар Росица до бл.132а. 
 
УКАЗВА на кмета на район „Красна поляна" - СО да предприеме 

действия по чл. 186, ал. 1 ИК и премахне агитационните материали. 
 

Препис от решението да се изпрати на кмета на район Красна поляна за 
предприемане на действия по чл. 186, ал. 1 ИК. 
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„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 

Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 

Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Колеги, предлагам да преминем към трета точка от дневния ред, в тази 

връзка, предлагам следния проект за решение: 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 18, Районна избирателна комисия в 
Двадесет и пети изборен район – София 
 

РЕШИ 

 
Утвърждава график за предаване на изборните книжа и материали на 

СИК в Двадесет и пети изборен район - София в предизборния ден – 
01.10.2022 г. 

 
Графикът да се публикува на електронната страница на РИК 25. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 

Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-

Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По четвърта точка от дневния ред предлагам следния проект на 

решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпило писмо с вх.№ 236/27.09.2022 г. от кмета на район 
„Овча купел“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото 
са приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка 

с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  
ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 
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РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 

„Овча купел" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 
решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 
удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По пета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 237/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 

РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 6 в 11:00 ч. на 27. 09. 2022 г. в 
регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 
 

В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 

поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-22-0032806/17. 09. 2022 г., 
съставен и подписан от старши инспектор в Столичен инспекторат, 

придружен със снимков материал за установените нарушения. 
 

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 
избирателна комисия в 25 изборен район-София 
 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 
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УКАЗВА на кмета на район „Нови Искър" - СО да премахне поставените 

в нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По шеста точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

 

 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 238/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 

РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 7 в 11:00 ч. на 27. 09. 2022 г. в 
регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 
 

В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 

поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-22-0033121/19. 09. 2022 г., 
съставен и подписан от старши инспектор в Столичен инспекторат, 

придружен със снимков материал за установените нарушения. 
 

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 
избирателна комисия в 25 изборен район-София 
 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район „Връбница" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 
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 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По седма точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 239/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 

РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 8 в 11:00 ч. на 27. 09. 2022 г. в 
регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 
 

В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 

поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-22-0032945/19. 09. 2022 г., 
Констативен протокол № КП-22-0032963/20. 09. 2022 г., съставени и 

подписани от старши инспектор в Столичен инспекторат, придружен 
със снимков материал за установените нарушения. 

 
На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 
избирателна комисия в 25 изборен район-София 

 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район „Надежда" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-

Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По осма точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 

инспекторат – СО, с вх. № 240/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 
РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 9 в 11:00 ч. на 27. 09. 2022 г. в 

регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 
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В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 

поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-22-0033125/21. 09. 2022 г., 
Констативен протокол № КП-22-0033124/20. 09. 2022 г., Констативен 

протокол № КП-22-0032010/19. 09. 2022 г., съставени и подписани от 
старши инспектор в Столичен инспекторат, придружен със снимков 
материал за установените нарушения. 

 
На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 

избирателна комисия в 25 изборен район-София 
 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район „Връбница" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 

Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По девета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 241/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 
РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 10 в 11:00 ч. на 27. 09. 2022 г. в 

регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 
 

В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 
поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 

приложени: Констативен протокол № КП-22-0033464/21. 09. 2022 г., 
съставен и подписан от старши инспектор в Столичен инспекторат, 

придружен със снимков материал за установените нарушения. 
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На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 

избирателна комисия в 25 изборен район-София 
 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район „Илинден" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По десета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 242/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 

РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 11 в 11:10 ч. на 27. 09. 2022 г. в 
регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 
 

В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 

поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-22-0032992/20. 09. 2022 г., 
Констативен протокол № КП-22-0032963/20. 09. 2022 г., Констативен 

протокол № КП-22-0033000/21. 09. 2022 г., Констативен протокол № 
КП-22-0032965/21. 09. 2022 г., Констативен протокол № КП-22-
0030879/21. 09. 2022 г., съставени и подписани от старши инспектор в 

Столичен инспекторат, придружен със снимков материал за 
установените нарушения. 

 
На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 
избирателна комисия в 25 изборен район-София 

 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 
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УКАЗВА на кмета на район „Илинден" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По единадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за 

решение: 

 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 

инспекторат – СО, с вх. № 243/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 
РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 12 в 12:30 ч. на 27. 09. 2022 г. в 
регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 

 
В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 

инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 
поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-22-0032009/19. 09. 2022 г., 

съставен и подписан от старши инспектор в Столичен инспекторат, 
придружен със снимков материал за установените нарушения. 

 
На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 
избирателна комисия в 25 изборен район-София 

 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район „Връбница" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 
 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-

Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 
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 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По дванадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за 

решение: 

На основание Методически указания на Централната избирателна 
комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни 

комисии в страната за изборите за изборите за народни представители 
на 2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за 
машинно гласуване (СУЕМГ), приети с Решение № 1425-НС от 

15.09.2022 г. (по-долу „Методическите указания“), Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

РЕШИ 

1. Приетите от районните администрации, за съответния 

административен район, екземпляри от формуляри на протоколи 
Приложение № 81-НС-х, Приложение № 82-НС-м, Приложение № 83-НС-
хм и Приложение № 84-НС-кр се оставят на съхранение в съответната 

районна администрация. 

2. Незабавно след преустановяване работата на СУЕМГ в случаите по чл. 
269 ИК, председателят на СИК, а в негово отсъствие – заместник-

председателят или секретарят, уведомява РИК по телефон за съответните 
обстоятелства и предоставя на представителя на районната 
администрация, отговарящ за съответната СИК, заверено от 

председателя и секретаря на СИК (при отсъствие на един от двамата, 
съответно – от заместник-председателя) и подпечатано с печата на СИК, 

копие от Протокол на СИК за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК 
(Приложение № 5 към Методическите указния). 

3. Представителят на районната администрация, отговарящ за 
съответната СИК, уведомява РИК по телефон за получения препис от 

протокол на СИК, а при наличие на техническа възможност го изпраща 
незабавно на РИК по електронен път. 

4. При наличие на предпоставки за преустановяване на машинното 

гласуване по чл. 269 ИК и наличие на попълнен протокол за наличие на 
предпоставки по чл. 269 ИК (Приложение 5 към методическите 
указания) от СИК, Районната избирателна комисия (РИК), съгласувано с 

ЦИК взема решение за преминаване към гласуване с хартиени 
бюлетини. След вземането на решението, РИК изпраща решението си на 

Централната избирателна комисия. 

При преустановяване на гласуването по чл. 269 ИК на едната машина в 
избирателни секции с две машини за гласуване, гласуването продължава 
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с втората машина и само ако и при нея се преустанови гласуването по 

чл. 269 ИК, гласуването продължава с хартиени бюлетини. 

5. Районната избирателна комисия, по телефон и по електронен път, чрез 
официалните адреси на електронна поща, предоставени от районните 

администрации за комуникация, уведомява кмета на съответния район 
за необходимостта от предоставяне на екземпляр/и от формулярите по т. 
1 на съответната СИК. В уведомлението се посочва най-малко пълен 

номер на СИК, пълно наименование и необходимо количество от 
съответния формуляр, както и, когато е приложимо, необходимостта от 

връщане на предоставени на СИК формуляри от секционни протоколи 
(Приложение № 82-НС-м, Приложение № 9-НС). 

6. Незабавно след получаване на уведомлението по т. 5, кметът на 
съответната районна администрация или изрично определено от него 

лице/а, предоставя на СИК формулярите по т. 5, за което се подписва 
приемо-предавателен протокол, по образеца към настоящото решение, в 
три екземпляра – един за СИК, един – за районната администрация и 

един - за РИК. От страна на СИК протоколът се подписва от председател 
и секретар (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-

председател). 

7. Приемо-предавателният протокол по т. 6 съдържа най-малко: дата на 
съставяне, пълен номер на СИК, пълно описание на предадените от 
районната администрация формуляри – наименование на изборната 

книга, брой предадени екземпляри, фабричен номер, подписи на 
представителите на СИК и районната администрация. 

8. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и 

гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща 

предоставените ѝ формуляри от секционни протоколи (Приложение № 
82-НС-м, Приложение № 9-НС), което се удостоверява в протокола по т. 

7. 

9. Незабавно след извършване на приемо-предаването, районната 
администрация предоставя на РИК преписа от протокола на СИК по т. 2 
и екземпляра от приемо-предавателния протокол, предназначен за РИК – 

на хартиен носител или сканирани – по електронна поща. Всички 
екземпляри на констативни протоколи на СИК и приемо-предавателни 
протоколи, предназначени за РИК, както и върнатите от СИК формуляри 

(Приложение № 82-НС-м, Приложение № 9-НС) се предават на хартиен 
носител до 19:00 ч. на адреса на РИК, а след 19:00 ч., но не по-късно до 

21:30 ч. - в Зала 6 на Национален дворец на културата. 
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„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 

Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По тринадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за 

решение: 

В Районна избирателна комисия в 25 ИР-София, с вх. № 
235/27.09.2022г., е постъпила жалба от Николай Йорданов Белалов – 
наблюдател от Институт за социална интеграция, регистриран с решение 

No. 1354-НС на ЦИК от 31.08.2022г., за неправомерно поставен 
агитационен материал в район Надежда, а именно: плакати на Народна 
партия „Истината и само истината“ (визирана в сигнала само като 

Народна партия на истината) върху  
помощно съоръжение на метрото на кръстовището на ул. Недко Войвода 

и бул. Ломско шосе. 
Същата е заведена под номер 5 в 09:00 ч. на 27. 09. 2022 г. в регистъра 
на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. Приложен е снимков 

материал. 
 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 242/27.09.2022 г. от деловодния регистър на 

РИК в 25 ИР-София. 
 
В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 

инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 
поставени извън разрешените за целта места. В Констативен протокол № 

КП-22-0032963/20. 09. 2022 г., съставен и подписан от старши 
инспектор в Столичен инспекторат, придружен със снимков материал за 
установените нарушения съществува, посоченото място с разлепени в 

нарушение на ИК агитационни материали, изнесени в жалбата от 
Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за социална 
интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 

31.08.2022г., 
 

 
На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, агитационните 
материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, 

огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на 
имота. 

Разположените от партия Народна партия „Истината и само истината“ са 
поставени в нарушение на чл.183, ал.3.  
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Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна 

избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 
 

РЕШИ 

 
Установява нарушение по жалба с вх. № 235/27.09.2022г., подадена от 

Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за социална 
интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 
31.08.2022г., във връзка с плакати на Народна партия „Истината и само 

истината“ (визирана в сигнала само като Народна партия на истината) 
върху  

помощно съоръжение на метрото на кръстовището на ул. Недко Войвода 
и бул. Ломско шосе. 
 
УКАЗВА на кмета на район „Надежда" - СО да предприеме действия по 

чл. 186, ал. 1 ИК и премахне агитационните материали. 
 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 
Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-

Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за 

решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпило писмо с вх.№ 246/27.09.2022 г. от кмета на район 
„Банкя“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са 
приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка с 

възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  
ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 

„Банкя - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 
решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 
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3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 

удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Веселин Захариев Варчев, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Соня Боянова Василева, Ивайло Веселинов Василев, Емил 

Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-
Трулева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  
Заседанието бе открито в 17:00 часа и приключи в 17:25 часа.  
 
 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                  /Валери Цолов/ 

 
ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                    /Веселин Варчев/ 


