
 
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 № 15/14.11.2021 г. 
гр. София             

 
 Днес, 14.11.2021 г., в 18:30 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., изменено с 
Решение № 866-ПВР/НС от 05.11.2021 г. и Решение № 913-ПВР/НС от 11.11.2021 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: Велин Ангелов Пеев 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Йорданова Грънчарова 

СЕКРЕТАР: Александър Ламбринов Шпатов 
ЧЛЕНОВЕ: Диян Сашов Асенов 

Любомира Димитрова Йорданова 
Елеонора Георгиева Ангелова 
Цветелина Мартен Калеева 
Владимир Павлов Александров  
Иглика Ангелова Низамска-Петрова 
Христианна Василева Василева 
Цветанка Петкова Петкова 
Ивайло Веселинов Василев 
Светла Иванова Илиева 
Соня Боянова Василева 
Жана Бориславова Иванова 
Красимир Веселинов Аврамов 

ОТСЪСТВАТ:  

  
 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 председателстващият предложи ДНЕВЕН РЕД, както 

следва: 
1. Доклад по сигналите, постъпили в изборния ден до 18:30 ч. 
2. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда 

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 в изборния ден до 18:30 ч. 

 
Вх. №…/ 

14.07.2021 
Описание и предприети действия от РИК 



347 адв. Никола Минчев, пълномощник на ПП Продължаваме промяната – сигнал по 
електронна поща, 14:08 ч. – Получена информация, че в СИК 254619041 членове на 
СИК нарушават тайната на вота като дават конкретни указания на избирателите 
пред машината. Направена е проверка от РИК – не е установено твърдяното 
нарушение. Изпълнена е т. 8 от Раздел III на Методически указания на ЦИК по 
оказване на техническо съдействие при гласуването. 

348 Катерина Ковачева – жалба до ГРАО, подадена лично – относно гласуване по 
настоящо адрес. Жалбата е препратена на ГРАО 

349 Йордан Митев – сигнал по електронна поща, 13:47 ч. – в СИК 35 в 61 ОУ, СИК 
поставя отметни в избирателния списък за подпис на избирател, с което подвежда 
избирателите и те се подписват в колона „Забележки“, вместо в колоната, 
предвидена за подпис. Дадено е незабавно указание на СИК за правилно попълване 
на избирателния списък. 

351 Люба Захариева – сигнал по електронна поща, 16:00 ч. – в 123 СОУ, Красна поляна, 
масово неспазване на противоепидемичните мерки за носене на маски. Дадени 
незабавни указания на всички СИК в училището за спазване на 
противоепидемичните мерки. 

352 адв. Никола Минчев, пълномощник на ПП Продължаваме промяната – сигнал по 
електронна поща, 16:17 ч. – получена от политическата партия информация, че в 
СИК 254620033 на избирателите се указва да пускат контролните разписки в две 
отделни кутии – за всеки вид избор. В началото на изборния ден, по аналогичен 
сигнал, на всички СИК в 25 изборен район е дадено указание за спазване на 
Методическите указания на ЦИК и използване на една кутия за разписките от двата 
вида избори 

353 Диана Стамболова – сигнал, препратен от ЦИК по електронна поща, 17:20 ч. – в 
СИК 28 в 149 училище в Овча купел контролните разписки се поставят в две 
отделни кутии – за всеки вид избор. Не са поставени на видно място пред СИК 
данни за контакт с ЦИК, РИК и общинската администрация. В началото на 
изборния ден, по аналогичен сигнал, на всички СИК в 25 изборен район е дадено 
указание за спазване на Методическите указания на ЦИК и използване на една 
кутия за разписките от двата вида избори. На СИК 28 е дадено указание за поставяне 
на таблото пред СИК на предоставените им в съботния ден данни за контакт с ЦИК, 
РИК и общинската администрация 

354 Прозрачност без граници – сигнал по ел. поща, 17:29 ч. – г-жа Виолета Атанасова 
от с. Волуяк не е била посетена от ПСИК, въпреки, че ПСИК е дошла в района. При 
проверка се установи, че избирателката се казва Василка Атанасова и е включена в 
списъка на ПСИК р-н Надежда. Адресът е бил посетен от ПСИК. Избирателката не 
се е намирала на адреса. С нея е установен контакт по телефона, при което тя е 
посочила друг адрес, на който се намира. ПСИК правилно е отказала да я посети на 
адрес, различен от посочения в избирателния списък. 

355 Александър Мирчев – жалба, препратена от ЦИК по електронна поща, 18:30 ч. – 
при гласуване не му е било обяснено как следва да гласува с машината за двата вида 
избор. Успял да гласува само за парламент. Било му отказано да гласува втори път 
за президент. Избирателят счита, че правата му са нарушени и СИК не са изпълнили 
задълженията си да му укажат начина на гласуване. РИК не установява нарушение 
на Изборния кодекс и Методически указания на ЦИК от страна на СИК. 
Избирателят не е поискал предварително съдействие. СИК няма задължение да 
информира всеки избирател за начина на гласуване, а само да указва съдействие 
при поискано такова. Гражданите са информирани за начина на гласуване с машина 
в рамките на национална информационна кампания, организирана от ЦИК.  

Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 149 
Приема доклада по сигналите, постъпили в изборния ден до 18:30 ч.. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    



● За:  В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева, С. Василева, И. Ангелова, Кр. Аврамов 

● Против:  
 

По т. 2 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район 
Надежда 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 350/14.11.2021 г. от кмета на район Надежда с 
предложение за освобождаване на 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 квотите на същите политически сили. 

Към писмото са приложени документи от упълномощения представител на 
политическата партия, 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 прие 

РЕШЕНИЕ № 150 
1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения: 

СИК № 
Длъжност 

в СИК 
Име, презиме, фамилия ЕГН 

254613057 Член Бетина Георгиева Станкова  
254613058 Член Десислава Стойнова Илиева  

 
2. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва: 

СИК № 
Длъжност 

в СИК 
Име, презиме, фамилия ЕГН 

254613057 Член Десислава Стойнова Илиева  
254613058 Член Бетина Георгиева Станкова  

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Цв. Петкова, Ел. Ангелова, Вл. 
Александров, Цв. Калеева, С. Василева, И. Ангелова, Кр. Аврамов 

● Против:  
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 

 
              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

    (Виолета Темелкова - Петрова) 
 
   
  СЕКРЕТАР:  

   (Александър Шпатов) 


