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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - 

КЮСТЕНДИЛСКИ 

ПРОТОКОЛ 

№ 10-НС 

гр. Кюстендил, 04 март 2021 година 

 

 Днес, 04.03.2021 година от 17,30 часа в заседателната зала, находяща се на втори 

етаж в сградата на Община Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1  се проведе заседание на 

Районна избирателна комисия –Десети избирателен район  - Кюстендилски.  

 

На заседанието присъстваха: Венцеслав Благоев Механджийски - председател на 

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

зам.-председател, Симеонка Асенова Велкова-Манова - секретар на РИК, Диана 

Георгиева Джоглева Стамболийска - член на РИК, Десислава Василева Костадинова-

Стоянова-член на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов - член на РИК, Таня Каменова 

Атанасова-Здравкова - член на РИК, Мария Димитрова Чочова - член на РИК, Мария 

Георгиева Чомакова - член на РИК; Надежда Иванова Станимирова- член на РИК; 

Миленка Цекова Стоянова- член на РИК Поля Василева Велинова - член на РИК, 

Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК,  

 Отсъства: Цветанка Емилова Харалампиева - член на РИК 

        

    Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ОТНОСНО: Изменение на решение № 1-НС/15.02.2021 г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, относно адрес 

на сградата, в която се помещава РИК Кюстендил и място за обявяване на 

решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

2. ОТНОСНО: Допълване на резервния състав на секционно избирателните 

комисии в община Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 04 април 2021 година. 

                                                                      

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

3. ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на  секционно избирателните 

комисии на територията на община Дупница, област Кюстендил, за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 

година. 

                                                                     Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

4. ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на  секционно избирателните 

комисии на територията на община Бобов дол, област Кюстендил, за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 

година. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 
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5.  ОТНОСНО: Постъпила е жалба от Юлиан Любчов Божанов, състояща се в 

това, че двама членове на секционни избирателни комисии намиращи се в гр. 

Бобов дол, не отговарят на изискванията по чл. 66 от Изборния кодекс. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

6. ОТНОСНО: Предложение за регистрация и пренареждане на кандидатска 

листа на Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

 

 

Уважаеми колеги, има ли  предложения за включване в дневния ред на други 

точки. Не виждам желаещи. 

 

 Процедура по гласуване на дневния ред: „за“-14, „против“0. 

 

Дневният ред е приет. 

 

По т.1 от дневния ред: Изменение на решение № 1-НС/15.02.2021 г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, относно адрес на 

сградата, в която се помещава РИК Кюстендил и място за обявяване на решенията на 

РИК за произвеждане на изборите за  Народно събрание на 4 април 2021 г. 

 

След направеното обсъждане и на основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и 

Решение № 2004-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 

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

следното  

РЕШЕНИЕ № 80 – НС 

 

Изменя Решение № 1-НС/15.02.2021 на Районна избирателна комисия 

Кюстендил в частта му по т. 1.1 и т.1.2, като определя считано от 04.03.2021 г. адрес на 

сградата, в която се помещава РИК Кюстендил и място за обявяване на решенията на 

РИК - Кюстендил за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г., 

както следва: 

 

1.1. Посочва адрес на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски: сградата на Община Кюстендил – ІІ-ри етаж - заседателната зала, 

намираща се в гр. Кюстендил, Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1. 

 

1.2. Място на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски - информационното табло на 2-ри етаж в сградата на 

Община Кюстендил. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 
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По т.2 от дневния ред: Допълване на резервния състав на секционно 

избирателните комисии в община Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 04 април 2021 година. 

 

Постъпило е предложение от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с 

вх.№ 82/02.03.2021 г в 16:30 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски за допълване на резервния състав на секционно избирателните 

комисии в община Кюстендил, за произвеждане на изборите за Народно събрание на 04 

април 2021 година.         

    

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

Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен  район – Кюстендилски  след проведено поименно гласуване с 14 гласа „за“ и 

против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 81 – НС 

 

Допълва утвърдения с Решение № 43-НС/27.02.2021 списък на резервния състав 

на секционно избирателните комисии в община Кюстендил от квотата на Партия  

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 04 април 2021 година, както следва: 

 

1. Цецка Стоянова Плачкова, ЕГН *** 

2. Васил Стоянов Младенов, ЕГН *** 

3. Божана Иванова Тончева, ЕГН *** 

4. Лора Георгиева Нейкова , ЕГН *** 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 

 

По т. 3 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на секционно 

избирателните комисии на територията на община Дупница, област Кюстендил, за 

произвеждане на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 година. 

 

Постъпили са предложения от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 

с вх. №  № 83/28.02.2021 г.   и  от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” с вх. №  

89/04.03.2021 г в 11:10 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница:     

                      

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 

проведено поименно гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 82 – НС 

 

      Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница,  съгласно 

направените предложения от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  и от 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  както следва: 

 

 

СИК № Трите имена 

104800017 Освобождава като член Иванка Стоилова Стойнева 
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 Назначава като член Методи Стефанов 

Ковачев  

104800029 

 

Освобождава като зам.-председател Сталин Димитров 

Данаилов 

 Назначава като зам.-председател Елисавета Георгиева 

Димитрова  

104800029 Освобождава като член Нели Христова Николова 

 Назначава като член Соня Николова Танчева 

104800035 Освобождава като член Васил Ивов Тодоров 

  Назначава като член Даниела Георгиева Георгиева 

    

    Анулира издадените  удостоверения на освободения член на СИК. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 

 

 

 По т. 4 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на  секционно 

избирателните комисии на територията на община Бобов дол, област Кюстендил, за 

произвеждане на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 година. 

 

Постъпило е предложение от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” с вх.№ 

87/04.03.2021 г в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол:     

                      

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 

проведено поименно гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 83 – НС 

 

      ДОПУСКА промени в съставите на  СИК на територията на община Бобов дол,  

съгласно направено предложения от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”,  както следва: 

 

СИК № Три имена 

100400006 Освобождава като секретар Йорданка Петрова Гацева 

 Назначава като секретар Валерия Велкова Велкова 

100400006 Освобождава като член Красимир Георгиев 

Чаврагански 

 Назначава като член Йорданка Илиева Гавазова 

100400017 Освобождава като зам.-председател Валерия Велкова 

Велкова  

 Назначава като зам.-председател Адриана Велинова 

Лазарова  

 

    Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 
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По т. 5 от дневния ред: Постъпила жалба от Юлиан Любчов Божанов – 

Председател на ПП ГЕРБ – Бобов дол. 

 

 

Постъпила е жалба с  вх. № 88/04.03.2021г. в 11:00 ч. от Юлиан Любчов Божанов 

- Председател на ПП ГЕРБ – Бобов дол, против Решение № 66/01.03.2021 г. на РИК 

Кюстендил, в която се твърди, че в СИК № 100400006 е назначена като член на СИК 

Йорданка Петрова Гацева, която в момента изпълнява длъжността зам.-кмет на община 

Бобов дол и г-н Красимир Георгиев Чаврагански е назначен като член на СИК, който в 

момента е общински съветник в Общински съвет – Бобов дол. Същите не отговарят на 

изискванията на  чл. 66 от Изборния кодекс. 

Бе извършена проверка от комисията по жалбата при РИК – Кюстендил, от която 

се установи, че изнесеното в жалбата отговаря на истината, но в предвид това, че с 

Решение № 83-НС/04.03.2021 г. на РИК – Кюстендил същите лица са сменени в 

съответните СИК, както и по отношение на това, че Решение № 66-НС/01.03.2021 г. и 

Решение № 22-НС/19.02.2021 г. на РИК – Кюстендил е влезли в законна сила. Поради 

което жалбата е неоснователна. 

На основание  чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от Изборния кодекс 

община Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 84 – НС 

 

Оставя без уважение постъпилата жалба от Юлиан Любчов Божанов, 

председател на ПП ГЕРБ – Бобов дол.. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му. 

 

По т. 6 от дневния ред:  Постъпило е предложение за регистрация и 

пренареждане на кандидатска листа от Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, 

регистрирана с Решение № 2099-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Калин 

Димитров Крулев да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 04 

април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от 

Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ “. Същите имат регистрирана кандидатска 

листа с Решение № 62-НС/01.03.2021 г. на РИК – Кюстендил. 

 

Предложението е заведено под № 32 от 04.03.2021 г. в 10:40 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс /Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 32 от 04.03.2021 г. в 10:40 ч. във входящия регистър на кандидатите за 

народни представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

Предвид това, че срока визиран  в чл.255, ал.1 от Изборния кодек до 17:00 часа 

на 02.03.2021 г. за регистриране на кандидатските листи в РИК и имайки предвид, че 

Предложението не касае изпълнението на  чл. 258, ал. 5 от ИК и Решение № 1999-

НС/09.02.2021 г., т.24, и т.25 - Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска 

листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в 

изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 

дни преди изборния ден и когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска 

листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи 
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друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Поради което предложението 

е неоснователно. 

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК,  Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

РЕШЕНИЕ№ 85 – НС 

 

Отказва да регистрира ново предложение за регистрация на кандидатска листа за 

народни представители на Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му. 

 

 

 

                                                              Председател:                /   П   / 

                                                                                    / Венцеслав Благоев Механджийски/ 

  

                                                               Секретар:    /   П   / 

                                                                                  / Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


