
 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 № 28/13.11.2016 г. 

гр. София    
          

            Днес, 13.11.2016 г. от 15:00 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 
Мадлен Тихомирова Цветкова 
 
 
Валери Георгиев Якимов 
Христианна Василева Василева 
Ивайло Веселинов Василев 
Ирина Цекова Иванова  
Денчо Славов Славов  
Кръстина Еленова Данаджиева  
Станислава Валериева Чорбаджийска 
 

ОТСЪСТВАТ: Димитър Крумов Епитропов 
Мариника Иванова Якова 
Соня Кръстанова Костадинова 
Силвия Захариева Качулкова 
Илко Василев Илиев 
Георги Людмилов Владимиров 
Красимир Георгиев Сираков  
Павел Любомиров Миланов 
 

  
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. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя 
2. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин 
3. Доклад по сигнали 

 
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: Освобождаване и назначаване на членове на 
СИК в район Банкя 

 
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 356/13.11.2016 г, от кмета на р-н „Банкя“ с 

предложения за освобождаване на 4 членове на СИК от квотата на ПП ДПС на 
основание чл. 51, ал. 2 ИК, и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на 
същата политическа сила. 

Към писмото са приложени документи от упълномощения представител на 
политическата сила, обосноваващи необходимостта от промени. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 
72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 
изборен район - София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 164-ПВР 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения: 

СИК № ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ЕГН 
254624006 Зам. председател Десислава Николова Николова  
254624008 Член Лилия Василева Петкова  
254624009 Зам. председател Антоанета Кирилова Безпалова  
254624013 Зам. председател Лилия Първанова Димитрова  

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, като следва: 
СИК № Длъжност  Име, презиме, фамилия ЕГН 
254624006 Зам. председател Валентин Любчев Минков  
254624008 Член Венелина Спасова Тодорова  
254624009 Зам. председател София Богданова Панкова  
254624013 Зам. председател Лидия Цветанова Керезова  

На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение. 

ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, Х. Василева, И. Иванова, Д. 

Славов, И. Василев, К. Данаджиева, С. Чорбаджийска 
• Против: няма 

 
По т. 2 от дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на 

СИК в район Люлин 
 

В РИК 25 е постъпили писма, вх. № 359/13.11.2016 г. и № 362/13.11.2016 г., от 
кмета на р-н „Люлин“ с предложения за освобождаване на 3 членове на СИК на 
основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 2 от квотата на ПП ДПС, 1 от квотата на КП 
АБВ, и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически 
сили. 

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на 
политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 
72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 
изборен район - София (РИК 25) прие 

РЕШЕНИЕ № 165-ПВР 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения: 

СИК № ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ЕГН 
254619071 ЧЛЕН ЛИЛИ ТОНЧЕВА НИКОЛОВА  
254619272 ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖАКЛИН ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  
254619111 СЕКРЕТАР СЛАВЕЙКА ДИМИТРОВА МИТЕВА-

ЕВТИМОВА 
 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, като следва: 
СИК № Длъжност  Име, презиме, фамилия ЕГН 
254619071 ЧЛЕН СЛАВЧО АСЕНОВ БОРИСОВ  
254619272 ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОНИ РОМАНОВ СЛАВЧЕВ  
254619111 СЕКРЕТАР АТАНАС ТОДОРОВ КОЛЕВ  



На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение. 

ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, Х. Василева, И. Иванова, Д. 

Славов, И. Василев, К. Данаджиева, С. Чорбаджийска 
• Против: няма 
 
По т. 3 от дневния ред: Доклад по сигнали 
Към 15:00 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва: 
1. Сигнал, вх. № 357/13.11.2016 г., от Аглика Стефчева Виденова. Сигналът 

е постъпил по електронна поща на 13.11.2016 г. в 11:43 ч. Подателката на сигнала се 
представя като пълномощник на Инициативен комитет представляван от Стефан 
Ламбов Данаилов. В сигнала се съдържа оплакване, че в СИК 254618004 избирателният 
списък е разделен на две части и се обслужва от двама членове на СИК; първо се взима 
личната карта на избирателя и се връща едва след пускане на бюлетината в урната; 
комисията вика следващ избирател преди предходния да е положил подписа си в 
избирателния списък. В сигнала не се съдържат данни за нарушение на изборното 
законодателство. СИК е предприел необходимите организационни мерки за 
оптимизиране на изборния процес и избягване струпването на избиратели. В 
допълнение, РИК 25 констатира, че подателката на сигнала не фигурира в списъка на 
упълномощени представители на инициативния комитет в Двадесет и пети район - 
София, поради което сигналът, подаден в това й качество е недопустим. 

2. Сигнал, вх. № 358/13.11.2016 г., от Цветомир Петров Паунов, 
пълномощник на председателя на ПП ГЕРБ Бойко Методиев Борисов. Сигналът е 
постъпил по електронна поща на 13.11.2016 г. в 12:01 ч. В сигнала се съдържа 
оплакване, че в противоречие с нормите на Изборния кодекс, на територията на 61 ОУ 
в район Връбница г-н Калоян Паргов – общински съветник и председател на Градския 
съвет на БСП провежда агитация в нарушение на чл. 182, ал. 4 ИК. В сигнала не се 
съдържат конкретни факти за характера на нарушенията. 

Валери Якимов и Ивайло Василев – членове на РИК 25, представители на 
различни политически сили, извършиха незабавна проверка по случая. При проверката 
не е констатирано нарушение на изборното законодателство. 

3. Сигнал, вх. № 360/13.11.2016 г. от г-жа Татяна Димитрова Пазийска, 
упълномощен представител на ИК представляван от Стефан Ламбов 
Данаилов.Сигналът е подаден лично в РИК 25 на 13.11.2016 г. в 13:54 ч. В сигнала се 
съдържа оплакване, че в СИК 254619039 в  тъмните стаички има бюлетини-образци с 
отбелязан номер 17. 
 Валери Якимов и Ивайло Василев – членове на РИК 25, представители на 
различни политически сили, извършиха незабавна проверка по случая. При проверката 
не е констатирано нарушение на изборното законодателство. 

4. Сигнал, вх. № 361/13.11.2016 г., от Десислава Стефанова Славчева, 
упълномощен представител на ИК представляван от Стефан Ламбов Данаилов. 
Сигналът е подаден лично на 13.11.2016 г. в 14:24 ч. В сигнала се съдържа оплакване, 
че в секционните избирателни комисии  на територията на район Връбница, районната 
администрация е вложила към изборните книжа и материали лист с указания към СИК, 
които влизат в противоречие с Изборния кодекс и Решение № 3796-ПВР/НР/18.10.2016 
г. на ЦИК. По-конкретно, в листа се съдържа указание, че „вторият протокол на СИК за 
резултати от гласуването не се слага в чувала“. 

Съгласно чл. 285, ал. 1, изр. 2 ИК, вр. чл. 309 ИК, СИК предава в РИК „и 
вторият формуляр на протокола на секционната избирателна комисия, получен по реда 
на чл. 215, ал. 1, т. 7, като се сверява фабричният му номер с номера на протокола, 
вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали“. На 
осн. чл. 287, ал. 7 ИК, след приемане на секционния протокол от РИК, всички останали 
изборни книжа и материали се предават на общинската администрация. За предаването 
се попълва протокол, изборна книга № 83-ПВР, обнародвана в ДВ, бр. 69/2.9.2016 г., в 



който е отбелязано, че извън запечатаната торба СИК предава и втория формуляр на 
протокол на СИК (непопълнен или сгрешен). 

При противоречие между разпоредба на Изборния кодекс и решение на 
ЦИК, предимство има разпоредбата на Изборния кодекс. Поради изложеното, РИК 25 
не констатира извършено нарушение на изборното законодателство. 

5. Сигнал, вх. № 363/13.11.2016 г., от Славчо Тодоров. Сигналът е 
препратен от ЦИК по електронна поща на 13.11.2016 г. в 14:44 ч. В сигнала се съдържа 
оплакване, че в СИК 254624001 номерата на бюлетините в долния ъгъл не се поставят в 
кутия за отрязъци, а се събират отделно. 

РИК 25 осъществи незабавно контакт с членовете на СИК. Същите 
потвърдиха, че използват предоставената им кутия за отрязъци по предназначение. 
Извън кутията за отрязъци не се намират отрязъци от бюлетини. 

 
РИК 25 приема доклада по сигнали от изборния ден, постъпили към 15:00 ч. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 
• За: В. Темелкова, М. Цветкова, В. Якимов, Х. Василева, И. Иванова, Д. 

Славов, И. Василев, К. Данаджиева, С. Чорбаджийска 
• Против: няма 

 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 
 

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

   (Виолета Темелкова-Петрова) 
   
   
  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

.................................................... 
        (Мадлен Цветкова) 
  


