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 № 23/05.10.2014 г.
Днес, 05.10.2014 г. от 17:30 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 № 692-НС от 14.08.2014 г., изм. с Решение №
836-НС/4.9.2014 г. за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за
05.10.2014 г.
На заседанието присъстват, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Богдана Валериева Георгиева
Христианна Василева Василева
Боряна Кръстева Захариева
Соня Боянова Василева
Силвия Захариева Качулкова
Чавдар Крумов Петков
Денчо Славов Славов
Ивайло Веселинов Василев
ОТСЪСТВАТ: Валери Владимиров Цолов
Венцеслав Василев Йотов
Жана Бориславова Иванова
Наталия Василева Илиева
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Любомир Петров Георгиев
Валери Георгиев Якимов
Методи Георгиев Методиев
Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70, ал. 3 от
Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на заседание и
за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и съобщи проекта за ДНЕВЕН РЕД, както
следва:
1.
Жалба от Стоичко Николаев Милев
2.
Жалба от Станислав Людмилов Стоянов
3.
Разни.
Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване проекта
на 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 Стоичко Николаев Милев
В РИК 25, в 14:11 ч., по електронна поща, е постъпила жалба от Стоичко Николаев
Милев, в която същият се оплаква, че в изборна секция № 13 в 140 СОУ в гр. София му е било
отнето правото да гласува. Гласът му е бил обявен за недействителен под претекст, че е снимал
вота си. В жалбата се съдържа твърдение, че един от членовете на СИК не носи задължителния
отличителен знак.

Представители на РИК 25 - Валя Разпопова, Богдана Георгиева и Ивайло Василев,
извършиха незабавна проверка на място. В 14:24 ч. представителите на РИК констатират, че
заместник-председателят на СИК не носи отличителен знак. На същия е дадено указание да
изпълни задължението си по Изборния кодекс, кото същият е сторил незабавно.
Относно обявяването на гласа му за недействителен – секционната избирателна
комисия с пълно единодушие и в присъствието на двама застъпници е приела, че избирателят е
заснел вота си, за което е съставен и подписан надлежен протокол. СИК е извършила
необходимите отбелязвания върху иззетата бюлетина и в избирателния списък.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК прие
РЕШЕНИЕ № 133-НС
Потвърждава законосъобразността на действията на СИК по обявяване
недествителността на бюлетината на Стоичко Николаев Милев.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Б. Георгиева, Х. Василева, Б. Захариева,
С. Василева, С. Качулкова, Ч. Петков, Д. Славов, И. Василев
Против: няма
По т. 2 от Дневния ред: Жалба от Станислав Людмилов Стоянов
В РИК 25, в 16:02 ч., по електронна поща, е препратена от ЦИК жалба от Станислав
Людмилов Стоянов. В жалбата се твърди, че същият е чакал около половин час на голяма
опашка пред избирателната секция поради причина, че избирателният списък бил разделен на
две, като по-голямата част от чакащите били с малко име, започващо с буква между К и Я, а
членът на СИК, който отговарял за списъка от К до Я отсъствал.
РИК 25 установи служебно, че избирателят е гласувал в СИК № 254613020 в район
Надежда. Беше извършена незабавна проверка по случая, която установи, че в периода 11-13 ч.
в СИК е имало висока избирателна активност и моментно струпване на голям брой избиратели.
За същия период правото си на глас са упражнили 121 избиратели, което е причина за
формиралата се опашка от чакащи
По данни на секционната избирателна комисия и присъстващи застъпници,
изнесеното в жалбата не отговаря на обективната истина. Член на СИК е напуснал мястото си
по уважителни причини, но същото е било незабавно заето от секретаря на СИК. Обичайна
практика е разделянето на избирателния списък на две с цел улесняване работата на СИК.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК прие
РЕШЕНИЕ № 134-НС
Не констатира извършено нарушение на Изборното законодателство.
ГЛАСУВАЛИ
За: В. Темелкова, В. Разпопова, В. Кацов, Б. Георгиева, Х. Василева, Б. Захариева,
С. Василева, С. Качулкова, Ч. Петков, Д. Славов, И. Василев
Против: няма
По т. 9 от Дневния ред: Разни
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................................
(Виолета Темелкова-Петрова)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................................
(Валя Разпопова)

