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 № 24/30.11.2021 г.
гр. София
Днес, 30.11.2021 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:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Велин Ангелов Пеев
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Христианна Василева Василева
Диян Сашов Асенов
Ивайло Веселинов Василев
Соня Боянова Василева
Светла Иванова Илиева
Елеонора Георгиева Ангелова
Цветелина Мартен Калеева
Любомира Димитрова Йорданова
ОТСЪСТВАТ:

Иглика Ангелова Низамска-Петрова
Цветанка Петкова Петкова
Александър Ламбринов Шпатов
Владимир Павлов Александров
Венцеслав Василев Йотов
Величка Йорданова Грънчарова
Жана Бориславова Иванова
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. Констативен протокол от Столичен инспекторат за неправомерно поставени
агитационни материали
2. Преписка рег. № 3384р-42764/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР
3. Преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР
4. Преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа на 06 РУ-СДВР
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: Констативен протокол от Столичен инспекторат за
неправомерно поставени агитационни материали
В РИК 25, с вх. № 427/23.11.2021 г., е постъпил констативен протокол №
0062063/17.11.2021 г., съставен от старши инспектор при Столичен инспекторат,
удостоверяващ поставяне на агитационни материали – плакати на кандидатпрезидентската двойка Румен Радев – Илияна Йотова, върху ел. табла и ел. стълбове по
бул. Сливница, административен район Илинден, с което е нарушена Заповед № СОА21РД09-1315/07.10.2021 г. на кмета на Столична община, регламентираща местата за
поставяне на агитационни материали. Приложен е снимков материал.
РИК 25, като съобрази, че на осн. чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс е
компетентна да се произнася само по жалби и сигнали за нарушения в рамките на
предизборната кампания, счита, че преписката следва да се препрати на компетентния
административен орган. На основание чл. 185, ал. 2 от Изборния кодекс, сигнали за
поставени предизборни агитационни материали извън предизборна кампания се подават
до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.
От изложената в констативния протокол фактическа обстановка следва извод,
че компетентен да се произнесе по преписката е кметът на район Илинден.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 188-ПВР
ПРЕПРАЩА преписката по компетентност на кмета на район Илинден.
ГЛАСУВАЛИ:
За: В. Темелкова-Петрова, В. Пеев, Св. Илиева, Д. Асенов, С. Василева, Х.
Василева, И. Василев, Ел. Ангелова, Цв. Калеева, Л. Йорданова
●
● Против:
По т. 2 от Дневния ред: Преписка рег. № 3384р-42764/21 г. по описа на 09 РУСДВР
В РИК 25, с вх. № 428/25.11.2021 г., е постъпила преписка рег. № 3384р42764/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР – за вземане на решение по компетентност.
Преписката е образувана по сигнал на избирателя Панчо Димов (с
неустановена самоличност), който свидетелства, че на 14.11.2021 г. в гр. Банкя, след като
е гласувал, Бойко Борисов не е сгънал правилно разписката от машината за гласуване.
Подателят на сигнала не е посочил точното време и номер на секция, в която се е случило
това, нито други данни за идентификацията на споменатото лице Бойко Борисов.
Органите на МВР са приели, че се има предвид г-н Бойко Борисов - представляващ ПП
ГЕРБ.
В хода на проверката е установено, че представляващият ПП ГЕРБ Бойко
Борисов е гласувал в секция № 3 в гр. Банкя. Снето е обяснение от председателя на СИК,
която е пояснила, че след като е гласувал Бойко Борисов е обърнал една към друга
разписките от своя вот и ги е пуснал в кутията за разписки. Счита, че това не съставлява
нарушение на правилата за гласуване.
При така изложената фактическа обстановка, не са налице данни за нарушение
на изборните правила. Изборният кодекс не съдържа разпоредба, която да изисква от

избирателя да сгъва разписката, отпечатана от машината. В преписката не се съдържат
данни с действията си избирателят да е разкрил вота си.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 189-ПВР
НЕ УСТАНОВАВА нарушение на Изборния кодекс по преписка рег. №
3384р-42764/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Пеев, Св. Илиева, Д. Асенов, С. Василева, Х.
Василева, И. Василев, Ел. Ангелова, Цв. Калеева, Л. Йорданова
● Против:
По т. 3 от Дневния ред: Преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУСДВР
В РИК 25, с вх. № 429/25.11.2021 г., е постъпила преписка рег. № 3384р42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР – за вземане на решение по компетентност.
Преписката е образувана по сигнал на избирателката Наталия Теохарова,
относно това, че на 14.11.2021 г. в секция 103 в 56-то училище, след като е упражнила
правото си на глас, член на избирателната комисия е поставил карта в машината за
гласуване като е казал, че „прави справка на машината“. Избирателката е възприела тази
„манипулация с машината“ като незаконна и нередна, поради което е сигнализирала
органите на реда.
В хода на проверката е снето обяснение от зам.-председателя на СИК, който е
пояснил, че по този начин се извличат междинни данни за брой гласували с оглед
докладване на избирателна активност, което е стандартна техническа процедура.
При така изложената фактическа обстановка, не са налице данни за нарушение
на изборните правила. Извършените от СИК действия съставляват допустима и
стандартна техническа процедура.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 190-ПВР
НЕ УСТАНОВАВА нарушение на Изборния кодекс по преписка рег. №
3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Пеев, Св. Илиева, Д. Асенов, С. Василева, Х.
Василева, И. Василев, Ел. Ангелова, Цв. Калеева, Л. Йорданова
● Против:
По т. 4 от Дневния ред: 4. Преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа на 06
РУ-СДВР
В РИК 25, с вх. № 430/29.11.2021 г., е постъпила преписка рег. № 230000-16605/21
г. по описа на 06 РУ-СДВР– за вземане на решение по компетентност.
Преписката е образувана по сигнал на избирателя Александър Кожухаров
относно това, че на 21.11.2021 г. след гласуване в 40 СИК в 53 ОУ – кв. Горна Баня,
забелязал, че срещу името му в списъците за гласуване е поставен подпис. Свързал се с
председателя на СИК и установил, че е допусната техническа грешка, а именно лице със
същото собствено име, но различна фамилия, е положило подписа си на мястото,
предназначено за него. Подписал се е в избирателния списък на друго място.

В хода на проверката е снето обяснение от председателя на СИК, която
свидетелства, че след установяване на техническата грешка СИК е направила съответни
отбелязвания в избирателния списък.
При така изложената фактическа обстановка, не са налице данни за нарушение
на изборните правила. СИК е установила своевременно допуснатата грешка и е
извършила необходимите отбелязвания с цел нейното отстраняване.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 191-ПВР
НЕ УСТАНОВАВА нарушение на Изборния кодекс по преписка рег. №
230000-16605/21 г. по описа на 06 РУ-СДВР.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, В. Пеев, Св. Илиева, Д. Асенов, С. Василева, Х.
Василева, И. Василев, Ел. Ангелова, Цв. Калеева, Л. Йорданова
● Против:
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Велин Пеев

