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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН 

- КЮСТЕНДИЛСКИ 

Протокол 

№ 4-НС 

гр. Кюстендил, 23 февруари 2021 година 

 

 Днес, 23.02.2021 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори 

етаж в сградата на Читалище "Братство 1869“  в гр. Кюстендил, ул. "Отец Паисий" № 11 се 

проведе заседание на Районна избирателна комисия  - Кюстендил   

 На заседанието присъстваха: Венцеслав Благоев Механджийски- председател на 

РИК; Силвия Йорданова Петрова-зам.председател на РИК; Александра Колева – зам. 

председател на РИК; Симеонка Асенова Велкова-Манова- секретар на РИК, Диана 

Георгиева Джоглева- Стамболийска-член на РИК; Ивайло Радойчев Анастасов- член на 

РИК; Таня Каменова Атанасова-Здравкова- член на РИК; Мария Георгиева Чомакова- член 

на РИК; Цветанка Емилова Хралампиева- член на РИК; Миленка Цекова Стоянова- член 

на РИК, Поля Василева Велинова- член на РИК; Румяна Сергиева Димитрова- член на 

РИК, Мария Димитрова Чочова- член на РИК; Надежда Иванова Станимирова- член на 

РИК; 

 Отсъства: Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член на РИК 

Заседанието се проведе при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Относно: Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните 

книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и 

съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

2. Относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски, който да следят за публикуването на информация в раздел 

„съобщения “. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

3. Относно: Възможността на председателя на Районна избирателна комисия Кюстендил 

да коригира и актуализира графика с дежурства на членовете на комисията. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

4. Относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, за приемане на 

правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 
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      Уважаеми колеги , има ли  предложения за включване в дневния ред на други точки. 

       От моя страна има предложение за включване в дневният ред на още две точки. 

        т.5. Относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС 

от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на 

Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за 

съответната община.  

      т.6. Относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на 

Районна избирателна комисия- Кюстендил за определяне броя на членовете на 

секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и 

коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на 

избирателите в съответните избирателни секции за община Рила. 

       Не виждам други желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред: „за“-14, „против“ 

няма.  

      След гласуване Районна избирателна комисия – Кюстендил, допълва дневния ред, като 

включва т. 5 и т. 6 в дневния ред 

       т. 5. Относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС 

от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на 

Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за 

съответната община. 

                                                         Докладва: Венцеслав Механджийски 

        т. 6. Относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен - Кюстендилски за определяне броя на 

членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по 

политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните 

избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 

април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за 

община Рила. 

                                                          Докладва: Венцеслав Механджийски 
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По т.1 от дневния ред: 

             ОТНОСНО: Осъществяване на контрол при предаването и приемането на 

изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и 

съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил. 

 
             На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 

1997-НС от 08 февруари 2021г. на ЦИК , Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване с 14 гласа „за“, „против“ няма, 

взе следното:  

                                                        РЕШЕНИЕ № 30-НС 

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове 

на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да приемат 

отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват контрол 

при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да 

подписват съответните приемно-предавателни протоколи във връзка с произвеждането на 

изборите за народни представители на 04 април 2021 г. 

 

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове 

на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да участват при 

предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, съвместно с представител на 

Областна администрация – Кюстендил по предварително утвърден график в присъствието 

на упълномощени представители на печатницата изпълнител, да подпишат приемо-

предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните средства с хартиените 

бюлетини до сградата на Областна администрация – Кюстендил. 

 

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове 

на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да осъществят 

контрол по разпределението на хартиените бюлетини съвместно с Областна 

администрация – Кюстендил по общини и да подпишат приемо-предавателните протоколи. 

 

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов, - 

членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, 

съвместно с Областна администрация – Кюстендил да предават изборни книжа и 

материали при тяхното разпределяне на съответните общини на територията на Десети 

изборен район – Кюстендилски, както и да подписват съответните приемно-предавателни 

протоколи съвместно с представител на Областна администрация – Кюстендил. 

 

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове 

на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, да участват 

съвместно с Областна администрация Кюстендил при приемане и предаване на всякакви 
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други изборни книжа и документи, неописани по- горе, на съответните общински 

администрации. 

 

            Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал.1 от ИК пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му. 

          

               По т.2 от дневния ред: 

          ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия -Кюстендил, 

които да следят за публикуването на информация в раздел „съобщения “. 

  

             На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски  след проведено поименно гласуване с  

14 гласа „за“, „против“ няма, взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 31-НС          

Определя Мария Димитрова Чочова – член на РИК – Кюстендил и Таня Каменова 

Атанасова - Здравкова – член на РИК – Кюстендил, които да осъществяват контрол за   

актуализацията на информацията, публикувана в раздел „съобщения“ на интернет 

страницата на Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски.  

 

            Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73,  ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му.   

                                  

По т.3 от дневния ред: 

            ОТНОСНО: Възможността на председателя на Районна избирателна комисия 

Кюстендил да коригира и актуализира графика с дежурства на членовете на комисията. 

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с 

Решение №1-НС от 15.02.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски след проведено поименно гласуване с  14 гласа „за“, „против“ няма, взе 

следното:  

                                                         РЕШЕНИЕ № 32-НС 
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            Председателя на Районна избирателна комисия - Кюстендил да коригира и 

актуализира графика с дежурства на членовете на комисията и да следи за правилното му 

прилагане. 

 

             Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му.               

 

   По т.4 от дневния ред: 

              ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. 

на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и 

организационни мерки за защита на личните данни. 

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване с  14 гласа „за“, „против“ няма, взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 33-НС 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на 

Районна избирателна комисия - Кюстендил за приемане на правила за технически и 

организационни мерки за защита на личните данни, като: 

Вместо: „04.02.2021 г.“,   да се чете „04 април 2021 г.“ 

 

        Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му.       

 

По т.5 от дневния ред: 

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС 

от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на 

Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за 

съответната община;  
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На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване с  14 гласа „за“, „против“ няма, взе следното:  

РЕШЕНИЕ № 34-НС 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС 

от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; 

Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. като в определяне 

на Единния номер на избирателните секции на територията на съответната община, във 

всички посочени решения е изписано „Община Кюстендил“, вместо съответната община, а 

именно: 

В Решение № 12 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя 

Единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се 

чете „Община Дупница“ 

В Решение № 13 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя 

Единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се 

чете „Община Бобов дол“ 

В Решение № 14 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя 

Единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се 

чете „Община Бобошево“ 

В Решение № 15 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя 

Единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се 

чете „Община Кочериново“ 

В Решение № 16 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац „ОТНОСНО: определяне на 

Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за 

Община Бобошево“, да се чете „ОТНОСНО: Определяне на Единната номерация на 

избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за Община 

Невестино“ и в абзац 1- ви след реши: Определя Единния номер на избирателните секции 

на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Невестино“ 

В Решение № 17 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя 

Единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се 

чете „Община Рила“ 

В Решение № 18 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя 

Единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се 

чете „Община Сапарева баня“ 

В Решение № 19 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя 

единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се 

чете „Община Трекляно“ 
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        Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му.         

По т.6 от дневния ред: 

             ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на 

Районна избирателна комисия - Кюстендил за определяне броя на членовете на 

секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и 

коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на 

избирателите в съответните избирателни секции за община Рила 

      На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване с  14 гласа „за“, „против“ няма, взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 35-НС 

             Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на 

Районна избирателна комисия в Десети избирателен район -  Кюстендилски относно броя 

на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по 

политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните 

избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 

април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за 

община Рила, като в „Избирателни секции № 103800004, № 103800005, № 103800006, № 

103800007 - в състав от 7 членове, след думата „председател“ се добавя „зам.-председател“ 

и да се чете „включително председател, зам.-председател и секретар.“ 

 

 

             Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му.         

 

           Заседанието беше закрито в 17.12 ч. 

Председател:     / П / 

  / Венцеслав Благоев Механджийски / 

Секретар:     / П / 

                                                                                      / Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 


