
 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН – СОФИЯ 
гр. София, ул. Освобождение № 25, РА „Красна поляна”, заседателна зала 

тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg 
 

ПРОТОКОЛ № 21/09.11.2016 г. 
гр. София    

          
            Днес, 09.11.2016 г. от 13:30 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 район - София (РИК 25), назначена с Решение на 
Централната избирателна комисия № 3476-ПВР/НР от 13.09.2016 г., за произвеждане на 
Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, насрочени 
за 6 ноември 2016 г. 
 На заседанието присъстват: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 
 
Димитър Крумов Епитропов 
Мариника Иванова Якова 
Соня Кръстанова Костадинова 
Христианна Василева Василева 
Станислава Валериева Чорбаджийска 
Ивайло Веселинов Василев 
Илко Василев Илиев 
Георги Людмилов Владимиров 
Красимир Георгиев Сираков  
Павел Любомиров Миланов 
 

ОТСЪСТВАТ: Мадлен Тихомирова Цветкова 
Валери Георгиев Якимов 
Ирина Цекова Иванова  
Силвия Захариева Качулкова 
Денчо Славов Славов  
Кръстина Еленова Данаджиева  
 

  
Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70, ал. 3 от 

Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждане на заседание и за 
приемане на валидни решения.  

Председателят на РИК 25 откри заседанието. 
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН РЕД, 

както следва: 
1. Жалба от Мартин Мартинов Костадинов 
2. Жалба от Любомир Аврамов Иванчев 
3. Жалба от Мирослав Христов Братоев 
4. Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на територията на 25 район - София 
5. Определяне на упълномощени представители на РИК 25 за приемане на бюлетини и 
осъществяване на контрол при тяхното транспортиране, доставка и съхранение 
6. 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: Жалба от Мартин Мартинов Костадинов 
 
В РИК 25 е постъпила жалба от Мартин Мартинов Костадинов, вх. № 294/8.11.2016 

г. Жалбата е подадена по електронна поща на 7.11.2016 г. в 0:35 ч. 



В изборния ден – 6.11.2016 г., избирателят е упражнил правото си на глас в секция 
254624005. В жалбата се съдържа оплакване, че за изборите за президент и вицепрезидент му е 
била подадена предварително откъсната и сгъната бюлетина. Докато е отбелязвал вота си в 
тъмната стаичка, избирателят установил, че в бюлетината вече има отбелязване в квадратчето 
„Не подкрепям никого“. Отбелязал своя вот и упражнил правото си на глас с така 
предоставената му бюлетина, без да уведоми СИК за наличието на второ отбелязване. След 
напускане на изборната секция неустановено лице посъветвало избирателя да се върне в 
секцията и да потърси правата си, тъй като спрямо него била допусната нередност. При 
завръщането му в секцията към него било проявено грубо отношение от страна на председателя 
на СИК г-жа Капка Василева Стоичкова. Били са му нанесени обиди и клевети. 

РИК 25 извърши проверка по случая като установи контакт с членовете на СИК 
254624005. Всички те отрекоха на избирател да е предоставяна предварително откъсната и 
попълнена бюлетина. 

РИК 25 не е компетентна да се произнесе по жалба с предмет обида и клевета. 
Като взе предвид, че избирателят не е уведомил СИК в момента на установяване на 

твърдяното от него нарушение, каквато възможност е имал, както и заявеното от членовете на 
СИК 254624005, РИК 25 приема твърденията на избирателя за недоказани и не констатира 
извършено съществено нарушение на изборното законодателство.  

Не са налице правни основания по чл. 51, ал. 2 ИК за предсрочно прекратяване на 
пълномощия на член на СИК. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 126-ПВР/НР 
Отхвърля жалбата на Мартин Мартинов Костадинов като неоснователна в частта 

относно нарушения на изборното законодателство. 
Оставя без разглеждане жалбата на Мартин Мартинов Костадинов в частта относно 

оплаквания за обида и клевета. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, Д. Епитропов, М. Якова, С. Костадинова, Х. Василева, И. 

Василев, И. Илиев, С. Чорбаджийска, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов 
• Против: няма 
 
По т. 2 от дневния ред: Жалба от Любомир Аврамов Иванчев 
 
В РИК 25 е постъпила жалба от Любомир Аврамов Иванчев, вх. № 297/9.11.2016 г. 

Жалбата е изпратена по пощата. 
Избирателят твърди, че е бил включен в избирателен списък за гласуване с 

подвижна избирателна кутия, но в изборния ден – 6.11.2016 г. не е бил посетен от ПСИК на 
адреса си в р-н Красна поляна. 

На територията на 25-и РИК – София са образувани две ПСИК за произвеждане на 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум, насрочени 
на 6.11.2016 г. В избирателния списък на ПСИК – район „Люлин“ са включени 72 избиратели 
на територията на райони „Люлин“, „Банкя“, „Овча купел“ и „Красна поляна“. 

На осн. Решение № 3946-ПВР/НР/03.11.2016 г. на ЦИК, поради големия брой 
избиратели, изборният ден за ПСИК 254619131 е започнал в 6:00 ч. и е приключил в 21:00 ч. на 
6.11.2016 г. Видно от протокола на СИК 254619131, в рамките на изборния ден са посетени 63 
избиратели. 

Изборният кодекс не предвижда възможност за обслужване на избиратели след 
21:00 ч., независимо от обстоятелството дали към 21:00 ч. са останали необслужени адреси. 

Предвид изложеното, РИК 25 не констатира извършено нарушение на изборното 
законодателство, поради което и на основание чл. 7, ал. 1, т. 20 ИК прие 

РЕШЕНИЕ № 127-ПВР/НР 
Отхвърля жалбата на Любомир Аврамов Иванчев като неоснователна. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, Д. Епитропов, М. Якова, С. Костадинова, Х. Василева, И. 

Василев, И. Илиев, С. Чорбаджийска, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов 
• Против: няма 

 



По т. 3 от дневния ред: Жалба от Мирослав Христов Братоев 
В РИК 25 е постъпила жалба от Мирослав Христов Братоев, вх. № 295/8.11.2016 г. 

Жалбата е постъпила по електронна поща на 8.11.2016 г. в 12:19 ч. 
Жалбоподателят е назначен за секретар в СИК 254619110. В жалбата му се съдържа 

оплакване, че почти през целия изборен ден – 6.11.2016 г., както и при предаване на изборните 
книжа и материали в РИК, председателят на СИК 254619110 – Любослав Йорданов Монов, не е 
бил в състава на СИК. 

Видно от протокола на СИК 254619110, същият е подписан от председателя на 
СИК. 

На осн. чл. 72, ал. 1, т. 1 и 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 
район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 128-ПВР/НР 
Да се изиска информация от комисията по чл. 287, ал. 7 ИК, район Люлин, относно 

поименния състав на представителите на СИК 254619110, които са предали изборни книжа и 
материали в изборната нощ на 6-7.11.2016 г. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, Д. Епитропов, М. Якова, С. Костадинова, Х. Василева, И. 

Василев, И. Илиев, С. Чорбаджийска, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов 
• Против: няма 
 
По т. 4 от дневния ред: Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на 

територията на 25 район - София 
В РИК 25 е постъпило писмо с вх. № 291/07.11.2016 г. от директора на Столичен 

инспекторат с приложени констативни протоколи № КП-16-0020968, № КП-16-0022029, № КП-
16-0022060, придружени със снимков материал към тях относно поставени агитационни 
материали на територията на Двадесет и пети  район – София в нарушение на заповедта на 
Кмета на Столична община № СОА16-РД09-1218/29.09.2016 г. 

Протоколите са изпратени по пощата и са получени на 7.11.2016 г. 
След като се запозна обстойно с постъпилите сигнали, на основание чл. 72, ал. 1, т. 

1 ИК вр. 186, ал. 1 ИК РИК - 25 прие: 
РЕШЕНИЕ № 129-ПВР/НР 

УКАЗВА на кмета на район Красна поляна да предприеме действия по премахване 
на агитационните материали, описани в констативен протокол КП-16-0020968, поставени в 
нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район Овча купел да предприеме действия по премахване на 
агитационните материали, описани в констативни протоколи № КП-16-0022029 и № КП-16-
0022060, поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.  

 
Препис от решението и от констативните протоколи на Столичния инспекторат да 

се изпратят на съответните кметове на райони за извършване на указаните действия. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, Д. Епитропов, М. Якова, С. Костадинова, Х. Василева, И. 

Василев, И. Илиев, С. Чорбаджийска, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов, И. Иванова 
• Против: няма 
 
 

По т. 5 от дневния ред: Определяне на упълномощени представители на РИК 25 за 
приемане на бюлетини и осъществяване на контрол при тяхното транспортиране, 
доставка и съхранение 

Във връзка с организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени 
бюлетини и изборни книжа за произвеждане на втори тур на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г., на основание чл. 72, ал. 1, т. 13 и 18 ИК, 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 130-ПВР 
1. Относно приемане от Печатница на БНБ на бюлетините за Двадесет и пети район 

– София за произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката на 13.11.2016 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката 
им до съответния областен център се прилага Решение № 34-ПВР/23.10.2016 г. на РИК 25. 



2. Относно разпределянето и приемането на бюлетини и изборни книжа по районни 
администрации на територията на Двадесет и пети район – София и осъществяване на контрол 
при тяхното транспортиране, доставка и съхранение по районни администрации се прилагат, 
както следва:  

за райони Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър и Овча купел – 
Решение № 51-ПВР/НР/31.10.2016 г. на РИК 25 

за район Банкя - Решение № 66-ПВР/НР/02.11.2016 г. на РИК 25 
за район Надежда - упълномощава Мариника Иванова Якова, ЕГН …, която да 

извърши всички необходими действия и да подпише съответните документи от името на РИК 
25 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, Д. Епитропов, М. Якова, С. Костадинова, Х. Василева, И. 

Василев, И. Илиев, С. Чорбаджийска, Г. Владимиров, К. Сираков, П. Миланов, И. Иванова 
• Против: няма 
 

По т. 6 от дневния ред: Разни 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
  ...................................................... 

   (Виолета Темелкова-Петрова) 
   
   
  СЕКРЕТАР:  

.................................................... 
       (Мариника Якова) 

 
  


