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 № 17/17.11.2021 г.
гр. София
Днес, 17.11.2021 г., в 17:00 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 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:
Величка Йорданова Грънчарова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Велин Ангелов Пеев
СЕКРЕТАР:
Александър Ламбринов Шпатов
ЧЛЕНОВЕ:
Христианна Василева Василева
Диян Сашов Асенов
Ивайло Веселинов Василев
Цветанка Петкова Петкова
Соня Боянова Василева
Любомира Димитрова Йорданова
Светла Иванова Илиева
Елеонора Георгиева Ангелова
Венцеслав Василев Йотов
Цветелина Мартен Калеева
Иглика Ангелова Низамска-Петрова
ОТСЪСТВАТ:
Жана Бориславова Иванова
Владимир Павлов Александров

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 председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН
РЕД, както следва:
1. Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетините за
гласуване в Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на нов избор за
президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
2. Доклад по сигналите, постъпили след края на изборния ден 14.11.2021 г.
3. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Овча купел
4. Назначаване на технически сътрудници към РИК 25
5. Утвърждаване на график за предаване на изборни книжа и материали на СИК

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: Одобряване на графичния файл на предпечатния
образец на бюлетините за гласуване в Двадесет и пети изборен район – София за
произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на
21.11.2021 г.
С писмо, изх. № ПВР-15-26/16.11.2021 г., постъпило в РИК по електронна поща и
заведено с вх. № 358/16.11.2021 г., ЦИК указва на РИК, след преглед на бюлетината за
новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, да одобри предпечатния
образец, съгласно Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК.
Към началния час на заседанието всички присъстващи членове на РИК 25 са
запознати с изпратената по електронна поща, вх. № 120/15.10.2021 г., Инструкция за
работа с Уеб базираната система за одобрение на бюлетините, съгласно т. 4 от Решение
№ 617-ПВР/НС/24.09.2021 г. на ЦИК.
Към началния час на заседанието са извършени всички необходими подготвителни
действия за работа с Уеб базираната система за одобрение на бюлетините. РИК 25 се
регистрира успешно в Системата. Присъстващите членове на РИК 25 извършиха преглед
на заредения в Системата графичен файл на бюлетината за Двадесет и пети изборен
район – София за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката.
Във връзка с описаните действия и на основание Решение № 617-ПВР/НС от
24.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район –
София прие
РЕШЕНИЕ № 152-ПВР
Одобрява графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в
Двадесет и пети изборен район – София в новия избор за президент и вицепрезидент на
републиката на 21.11.2021 г.
Одобряването на графичния файл на предпечатния образец се удостоверява чрез
електронния подпис, издаден на РИК 25.
Непосредствено след електронното подписване на бюлетината, разпечатаният
образец се подписва от всички присъстващи членове на РИК с отбелязване на датата и
часа на одобряването му.
Одобреният образец се прилага към протокола от заседанието на РИК.
Образецът се публикува след решение на ЦИК.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, К. Аврамов, Цв. Калеева, И. Низамска-Петрова
● Против:
По т. 2 от Дневния ред: Доклад по сигналите, постъпили след края на
изборния ден 14.11.2021 г.
Вх. №
365/
17.11.21

Описание и предприети действия от РИК
Препратен от ЦИК по електронна поща; подател Маргарита Василева (по
телефон) – членовете на СИК 14 в 110 училище, район Илинден, не

позволяват на избирателя да си погледне контролната разписка, а го
принуждават да я сложи веднага в кутията.
Предвид обстоятелството, че сигналът постъпва в РИК след края на
изборния ден, проверка не може да бъде извършена. Да се обърне внимание
на СИК за спазване ИК и МУ на ЦИК при провеждане на новия избор за
президент и вицепрезидент на републиката.
366/
Препратен от ЦИК по електронна поща; подател Боряна Стефанова (по
17.11.21
телефон) – В СИК 67 в 149-то училище, район Овча купел не позволяват да
гласува с временен паспорт, който замества личната ѝ карта.
РИК не констатира нарушение на изборните правила. Временен паспорт се
издава от дипломатическите или консулски представителства на Република
България на български граждани, които пребивават в чужбина и не
притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. На
основание чл. 263, ал. 1 ИК, на територията на страната избирателят
удостоверява самоличността си само и единствено с лична карта или личен
(зелен) паспорт за страната - само за избирателите, които не са подменили
личните си документи при условията на § 9а от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи. В
случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта са с изтекъл
срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на
издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение
за издаване на лични документи.
364/
Деляна Захариева, по електронна поща – подава повторно сигнала срещу
17.11.21
СИК 254612041, подаден чрез адв. Никола Минчев – пълномощник на ПП
Продължаваме промяната, относно нарушаване тайната на вота чрез даване
на конкретни указания на избирателите пред машината.
По сигнала е извършена проверка и е взето отношение, описано в доклада по
Решение № 149/14.11.2021 г. на РИК 25
Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 153
Приема доклада по сигналите, постъпили след края на изборния ден 14.11.2021
г.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, К. Аврамов, Цв. Калеева, И. Низамска-Петрова
● Против:
По т. 3 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в
район Овча купел
В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 367/17.11.2021 г. от кмета на район Овча
купел, с предложение за освобождаване на член на СИК от квотата на КП ИМВ, на
основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на негово място на друго лице 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 прие
РЕШЕНИЕ № 154
1. Освобождава следния член на СИК и анулира издаденото му
удостоверение:
Длъжност
СИК №
Име, презиме, фамилия
ЕГН
в СИК
254618065 член

Гергана Валентинова Миленкова

2. На мястото на освободения по т. 1 назначава, както следва:
Длъжнос
СИК №
Име, презиме, фамилия
т в СИК

ЕГН

254618065 член
Георги Илийчов Георгиев
На новоназначения член на СИК да се издаде удостоверение.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, К. Аврамов, Цв. Калеева, И. Низамска-Петрова
● Против:
По т. 4 от Дневния ред: Назначаване на технически сътрудници към РИК
25
Съгласно т. 8 и 11 от Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК, след
получено положително становище от Областния управител на област София-град, вх. №
239/08.11.2021 г., с оглед осигуряване на по-добра организация и сигурност на всички
участници в изборите и във връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по
приемане и обработка на изборните книжа при произвеждане на нов избор за президент
и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г., на основание чл. 63 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 155-ПВР
За периода на приемането на протоколите от СИК след изборния ден 21.11.2021
г. и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, назначава 47 (четиридесет и седем)
технически сътрудници, съгласно приложен списък.
Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София-град
за сключване на договори и на Столична община – за сведение.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, К. Аврамов, Цв. Калеева, И. Низамска-Петрова
● Против:
По т. 5 от Дневния ред: Утвърждаване на график за предаване на изборни
книжа и материали на СИК
На основание чл. 72, ал. 1, т. 18, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети
изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 156-ПВР

Утвърждава график за предаване на изборните книжа и материали на СИК за
произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в Двадесет и
пети изборен район - София в предизборния ден – 20.11.2021 г..
Графикът да се публикува на електронната страница на РИК 25.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Грънчарова, В. Пеев, А. Шпатов, Св. Илиева, Л.
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, И. Василев, Цв. Петкова, Ел.
Ангелова, К. Аврамов, Цв. Калеева, И. Низамска-Петрова
● Против:
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Александър Шпатов

