РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ
гр. София, бул."Ал.Стамболийски" № 62, ет. 2, заседателна зала
тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg

ПРОТОКОЛ № 21
София, 05.10.2014 г.
Днес,05.10.2014 г. в 12.50 ч. в сградата на районна администрация
„Възраждане”, заседателна зала, гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 62, ет.2, се
проведе заседание на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен
район - София (РИК 24), назначена с Решение на Централната избирателна комисия
№ 691-НС от 14.08.2014 г., за произвеждане на избори за народни представители,
насрочени за 05.10.2014 г.
На заседанието присъстват, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Константинов Илиев
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магнолия Живкова Пунчева
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Цвяткова Иванова
СЕКРЕТАР: Веселин Тодоров Ковачев
ЧЛЕНОВЕ: Соня Кръстанова Костадинова
Борка Тодорова Паракозова
Владимир Добрев Иванов
Ясен Георгиев Стоев
Мария Генчева Георгиева
Снежана Петрова Керезова
Цветан Александров Милев
Петър Димитров Найденов
Валентин Русев Русев
Любомир Иванов Ковачев
Евгений Кирилов Пепелянков

ОТСЪСТВАТ:

Благомира Димитрова Андонова
Николай Борисов Николов
Гергана Стефанова Толина
Борислав Николаев Попчев

Заседанието се председателствува от Илия Илиев – председател на РИК – 24 .
Присъстват повече от половината членове на РИК 24, поради което и на
основание чл. 70, ал. 3 от ИК комисията има изискуемия от закона кворум за
провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и определи Борка Паракозова да отчита
поименното гласуване на комисията.
След откриване на заседанието председателят на РИК 24 направи предложение
заседанието на комисията да протече при следния дневен ред:
1.

Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Слатина“-СО

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Поправка на техническа грешка в Решение № 146-НС от 03.10.2014г на
РИК 24
Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Искър“-СО
Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Кремиковци“-СО
Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Възраждане“-СО
Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Подуяне“-СО
Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Сердика“-СО
Разглеждане на сигнал от сдружение „Институт за развитие на
публичната среда” с вх.№ 308 от 05.10.2014г.
Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район
„Средец“-СО
Разглеждане на сигнал от „Институт за развитие на публичната среда” с
вх.№ 311 от 05.10.2014г.

Председателят на комисията, предложи да се гласува така предложения дневен
ред, като гласуването следва да е явно и поименно.
Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, както
следва:
ГЛАСУВАЛИ:
• За: Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
• Против: няма
В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за
дневен ред, поради което заседанието протече при посочения по –горе дневен ред на
заседанието, като РИК № 24 пристъпи към разглеждане и гласуване на решения по
точките от дневния ред, както следва:
По т.1 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии
в район „Слатина“-СО
Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова
Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
Постъпило е писмо с вх.№ 303/05.10.2014 г. от кмета на район „Слатина” с искане
за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в
съставите на СИК - район „Слатина” - СО от квотите на КП „Реформаторски блок”,КП
„Коалиция за България” поради искания на членовете на секционните комисии за
освобождаването им,

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от
ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район
„Слатина” – СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в
списък- приложение 1 към настоящото решение.
2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно
посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1
към настоящото решение.
3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на назначените членове.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от
обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 1 от дневния ред е прието.
По точка 2 от Дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение № 146НС/03.10.2014 на РИК 24
Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова
Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
В приложението към решение № 146-НС от 03.10.2014г на Районна избирателна
комисия в 24 изборен район София е допусната техническа грешка в изписване името
на Лили Борисова Кожушкова - член в секция № 244603057
Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка в приложение към решение
приложението към решение № 146-НС от 03.10.2014г на Районна избирателна комисия
в 24 изборен район - София, като в секция 244603057 името Лили Борисова

Кожухарова да се чете Лили Борисова Кожушкова . Анулира издаденото удостоверение
на лицето и издава ново.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок
от обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – „За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна
Цвяткова Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка
Тодорова Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 2 от дневния ред е прието.
По т.3 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии
в район „Искър“-СО
Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова
Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
Постъпило е писмо с вх.№ 304/05.10.2014 г. от кмета на район „Искър” с искане за
промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в
съставите на СИК - район „Искър” - СО от квотите на ПП „Движение за права и
свободи”, ПП „Атака” и КП „България без цензура”, поради искания на членовете на
секционните комисии за освобождаването им,
Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от
ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район
„Искър” – СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в
списък- приложение 1 към настоящото решение.
2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно
посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1
към настоящото решение.
3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на назначените членове.

Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от
обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 3 от дневния ред е прието.
По т.4 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии
в район „Кремиковци“-СО
Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова
Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
Постъпило е писмо с вх.№ 305/05.10.2014г., от кмета на район „Кремиковци” с
искане за промени в състава на СИК. Към писмата са приложени предложения за
промяна в съставите на СИК - район „Кремиковци” - СО от квотите на ПП „Движение
за права и свободи”, поради искания на членовете на секционните комисии за
освобождаването им.
Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от
ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район
„Кремиковци” – СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в
списък- приложение 1 към настоящото решение.
2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно
посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1
към настоящото решение.
3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на назначените членове.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от
обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.

„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 4 от дневния ред е прието.
По т.5 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии
в район „Възраждане“-СО
Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова
Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
Постъпило е писмо с вх.№ 306/05.10.2014 г. от кмета на район „Възраждане” с
искане за промяна в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за
промяна в състава на СИК - район „Възраждане” - СО от квотата на ПП „ДПС”, поради
искане на член на секционната комисия за освобождаването му.
Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от
ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
1. Освобождава член от състава на секционна избирателни комисии, район
„Възраждане” – СО, който член, заеманата от длъжност и секция са посочени в списъкприложение 1 към настоящото решение.
2. На мястото на освободения член, назначава нов член, поименно посочен със
заеманата от него длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към
настоящото решение.
3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на назначените членове.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от
обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.

Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 5 от дневния ред е прието.
По т.6 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии
в район „Подуяне“-СО
Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова
Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
Постъпило е писмо с вх.№ 307/05.10.2014 г. от кмета на район „Подуяне” с искане
за промяна в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в
състава на СИК - район „Подуяне” - СО от квотата на ПП „ДПС”, КП Коалиция за
България, ПП "Атака”,ПП „Герб” поради искане на член на секционната комисия за
освобождаването му.
Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от
ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район
„Подуяне” – СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в
списък- приложение 1 към настоящото решение.
2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно
посочен със заеманата от него длъжност и съответна секция в списък- приложение 1
към настоящото решение.
3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на назначените членове.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от
обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 6 от дневния ред е прието.
По т.7 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии
в район „Сердика“-СО

Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова
Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
Постъпило е писмо с вх.№ 309/05.10.2014 г. от кмета на район „Сердика” с искане
за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в
съставите на СИК - район „Слатина” - СО от квотите на КП „Коалиция за България”,
ПП Атака, ПП ДПС по искания на членовете на секционните комисии за
освобождаването им.
Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от
ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район
„Сердика” – СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в
списък- приложение 1 към настоящото решение.
2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно
посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1
към настоящото решение.
3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на назначените членове.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от
обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 7 от дневния ред е прието.
По точка 8 от Дневния ред Разглеждане на сигнал от сдружение „Институт за
развитие на публичната среда” с вх.№ 308 от 05.10.2014г.
Председателят Илия Илиев дава думата на Благомира Андонова
Благомира Андонова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение:
Постъпил е сигнал на електронната поща на РИК 24 ИР - София, който е
регистриран в деловодния дневник на комисията под № 308/05.10.2014 г. В сигналът се
предоставя информация , че при откриване на изборния ден в 06.00 ч. и последвалото

наблюдение до 08.10 ч. в секция №244604030 е констатирана липса на указателно табло
„за знаците, с които трябва да се гласува“ и членовете на секционната комисия в
посочената секция, твърдели, че при предаване на изборните книжа и материали, не са
получавали същото. В сигнала също се твърди, че комисията е взела решение, да
откъсва предварително отрязъка с номера, намиращ се в долния десен ъгъл на
бюлетината за гласуване, „защото в противен случай, се отваряла“ и „се създавали
проблеми с хората“
Извършена е проверка на място от Благомира Андонова – зам. председател,
Цветан Милев и Снежана Керезова – членове на районната избирателна комисията в 24
ИР - София. Констатирана е липса на указателно табло със знаците „Х“ и „V“.
Председателят на комисията, твърди, че при предаване на изборните книжа и
материали, са им предали само едно табло, което са поставили в кабината за гласуване.
След проверка, се установи, че при подготвяне на изборното помещение, погрешно
второто табло е подлепено под първото. Нарушението е отстранено, второто указателно
табло е поставено до списъка с кандидатските листи, регистрирани на територията на
24 ИР – София. Във връзка с другото твърдяно в сигнала нарушение на ИК,
председателят и секретаря на секционната комисия, споделиха, че след „скандал“ с
избирател, който ги е „обвинил“, че са нарушили тайната на вота му, повдигайки ъгъла
на бюлетината – с цел да откъснат отрязъка с номера, намиращ се в долния десен ъгъл,
са предложили на комисията, да откъсват номера, след като положат първият печат на
гърба й, като самият отрязък се дава на члена на комисията, определен с решение да
откъсва същият, като след гласуване, номера на отстранения вече отрязък се сверява с
номера на кочана. На място е указано на цялата комисия, че така направеното
предложение е неправилно и не следва да бъде прилагано, като е указано как трябва да
се осъществи изборния процес. При проверката процесът върви по установения ред и
не е констатирано нарушение.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.20 от ИК
РЕШИ:
Не са констатиран нарушения на изборния процес.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен
срок от обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 8 от дневния ред е прието.
По точка 9 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни
комисии в район „Средец“-СО

Постъпило е писмо с вх.№ 310/04.10.2014 г. от кмета на район „Средец” с искане
за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в
съставите на СИК - район „Средец” - СО от квотите на ПП „Движение за права и
свободи” Коалиция за България и ПП ГЕРБ, поради искания на членовете на
секционните комисии за освобождаването им,
Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от
ИК, РИК - 24 - София
РЕШИ:
1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район
„Средец” – СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в
списък- приложение 1 към настоящото решение.
2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно
посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1
към настоящото решение.
3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на назначените членове.
Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от
обявяването му.
Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
„За” – Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Диляна Цвяткова
Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова
Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Ясен Георгиев Стоев, Мария Генчева
Георгиева, Снежана Петрова Керезова, Цветан Александров Милев, Петър Димитров
Найденов, Валентин Русев Русев, Любомир Иванов Ковачев, Евгений Кирилов
Пепелянков
„Против” – няма.
Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за
решение по точка 9 от дневния ред е прието.
Председателят Илия Илиев: Няма други предложения за разглеждане.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 13.10 часа.
Председател:.........................
/Илия Илиев/
Секретар:.............................
/Диляна Иванова /

