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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - 

КЮСТЕНДИЛСКИ 

ПРОТОКОЛ 

№ 11-НС 

гр. Кюстендил, 10 март 2021 година 

 

 Днес, 10.03.2021 година от 17,00 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, 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, Цветанка Емилова Хралампиева - член на РИК, Мария 

Георгиева Чомакова - член на РИК; Миленка Цекова Стоянова- член на РИК Поля 

Василева Велинова - член на РИК,  

 Отсъства: Силвия Йорданова Петрова – зам.-председател, Надежда Иванова 

Станимирова- член на РИК, Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК 

        

          Заседанието се проведе при следния  

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ОТНОСНО: Поправка на допусната техническа грешка в Решение № 60-

НС/01.03.2021 г. на РИК – Кюстендил за регистрация  и обявяване на 

кандидатска листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Коалиция ГЕРБ – 

СДС.  

Докладва: Венцеслав Механджийски 

2. ОТНОСНО: 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. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

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

комисии на територията на община Кюстендил, област Кюстендил, за 

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

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“- 12, „против“0. 

 

Дневният ред е приет. 

 

По т.1 от дневния ред: Поправка на допусната техническа грешка в Решение № 

60-НС/01.03.2021 г. на РИК – Кюстендил за регистрация  и обявяване на кандидатска 
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листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в Десети изборен район 

– Кюстендилски, предложена от Коалиция ГЕРБ – СДС.  

 

Постъпило е заявление с вх.№ 113/9.03.2021 г. в 16:56 часа от Коалиция ГЕРБ – 

СДС, представлявана от Областен координатор на ПП ГЕРБ за област Кюстендил 

Даниел Генчев Данчев, в качеството си на упълномощен от Бойко Методиев Борисов 

относно отстраняване на допусната техническа грешка при подаване на предложение от 

Коалиция ГЕРБ-СДС с вх.№ 15/01.03.2021 в 11.35 ч. и заявление-декларация в 

изписването на бащиното име на кандидата за народен представител,  вписан в 

предложението под № 4, като вместо „Люба Стаменова Пашова – Христова“ да се чете 

„Люба Стаменкова Пашова – Христова“. 

 

След направеното обсъждане и на основание  чл.72, ал.1, т. 1 от ИК и Решение 

№ 2004-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12 гласа „за“, „против“ 

няма, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 86 – НС 

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 60-НС/01.03.2021 г. на 

РИК – Кюстендил за регистрация  и обявяване на кандидатска листа в изборите за 

народни представители на 04 април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

предложена от Коалиция ГЕРБ – СДС в изписването на бащиното име на кандидата за 

народен представител,  вписан в предложението под № 4, като вместо „Люба 

Стаменова Пашова – Христова“ да се чете „Люба Стаменкова Пашова – Христова“. 

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т.2 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 ПП „ВОЛЯ“ с вх. №  114/10.03.2021  г. в  09.05 

часа 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 12 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 87 – НС 

 

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

съгласно направеното предложение от ПП „ВОЛЯ“,  както следва: 

 

 

СИК № Трите имена 

100400008 Освобождава като член Бистра Георгиева Доганджийска 
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 Назначава като член Биляна Георгиева Йорданова 

100400014 Освобождава като член Васил Николов Панчев 

 Назначава като член Боряна Огнянова Бориславова 

    

    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. 

 

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

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

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

 

Постъпило е предложение от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх. №  117/10.03.2021  

г. в  10:50 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.     

                      

           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 12 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 88 – НС 

 

      Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил,  

съгласно направеното предложение от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  както следва: 

 

 

СИК № Трите имена 

102900005 Освобождава като член Надежда Антонова Митова 

 Назначава като член Мариана Димитрова Илиева 

102900006 Освобождава като член Мариана Димитрова Илиева 

 Назначава като член Надежда Антонова Митова 

102900018 Освобождава като член Миглена Димитрова Сефтерска 

 Назначава като член Николай Младенов Коматински 

102900025 Освобождава като зам.-председател Теменужка Петрова 

Гьошкова 

 Назначава като зам.-председател Милчо Георгиев 

Гьошков 

102900032 Освобождава като председател Маргарита Димитрова 

Славкова 

 Назначава като председател Георги Давидков Георгиев 

102900044 Освобождава като председател Славянка Евтимова 

Станоева 

 Назначава като председател Илиана Кирилова Йовева 

102900048 Освобождава като член Андрей Тодоров Сариев 

 Назначава като член Славянка Евтимова Станоева 

102900068 Освобождава като председател Кристина Христианова 

Иванова 

 Назначава като председател Кристина Ненкова Пиперкова 

102900074 Освобождава като член Милослав Благоев Станков 

 Назначава като член Васил Димчов Йорданов 
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102900084 Освобождава като член Георги Давидков Георгиев 

 Назначава като член Йордан Костадинов Тренев 

102900088 Освобождава като член Методи Александров Слишков 

 Назначава като член Даниел Ивов Димитров 

102900111 Освобождава като секретар Йорданка Борисова 

Димитрова 

 Назначава като секретар Сашка Стоянова Расийска 

    

    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. 

 

 

 

                                                              Председател:       /   П   /             

                                                                                    / Венцеслав Благоев Механджийски/ 

  

                                                               Секретар:      /   П   /  

                                                                                  / Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 


