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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - 

КЮСТЕНДИЛСКИ 

ПРОТОКОЛ 

№ 13-НС 

гр. Кюстендил, 15 март 2021 година 

 

 Днес, 15 март 2021 година от 17,05 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, Ивайло Радойчев Анастасов - член на РИК, Таня 

Каменова Атанасова-Здравкова - член на РИК, Надежда Иванова Станимирова - член на 

РИК, Цветанка Емилова Хралампиева - член на РИК, Поля Василева Велинова - член на 

РИК, Мария Димитрова Чочова - член на РИК и  Мария Георгиева Чомакова - член на 

РИК   

 

 Отсъства: Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член на РИК,  Миленка 

Цекова Стоянова- член на РИК  и Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК 

        

          Заседанието се проведе при следния  

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Относно: Промяна в състава на членовете на секционно избирателните 

комисии на територията на община Кюстендил, област Кюстендил, за 

произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

2. Относно: Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни 

комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в  Десети 

изборен район  - Кюстендилски за произвеждане на изборите за народни 

представители  на 4 април 2021 г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

3. Относно: Определяне числения състав на подвижните секционни 

избирателни комисии /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания според 

квотите на парламентарно представените партии и коалиции при 

произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021г. в  

Десети изборен район - Кюстендилски     

      Докладва: Венцеслав Механджийски 
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По т.1 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на секционно 

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

произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 година. 

 

Постъпило е предложение от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И 

ВМРО“ с вх. №  143/13.03.2021  г. – 13:10 ч.  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 № 96–НС 

 

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

съгласно направеното предложение от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА 

И ВМРО“, както следва: 

 

 

СИК № Трите имена 

102900002 Освобождава като председател Александра Стоянова Петрова 

 Назначава като председател Андрей Миланов Петров 

102900015 Освобождава като член Петя Руменова Миланова 

 Назначава като член Екатерина Валентинова Иванова 

102900017 Освобождава като зам. председател Петър Сашов Петров 

 Назначава като зам. председател Виктор Венциславов Стоянов 

102900021 Освобождава като член Асен Иванов Динчев 

 Назначава като член Ния Руменова Андонова 

102900024 Освобождава като член Димитрина Димитрова Кирилова 

 Назначава като член Веска Йорданова Котева 

102900030 Освобождава като член Веселин Василев Трисинджирски  

 Назначава като член Лилия Георгиева Стоянова 

102900061 Освобождава като секретар Валентин Тончев Казачки 

 Назначава като секретар Христина Иванова Бойкова 

102900067 Освобождава като секретар Цветана Пламенова Кадийска-

Драганова 

 Назначава като секретар Клара Генадиева Андонова 

102900069 Освобождава като председател Андрей Миланов Петров 

 Назначава като председател Камелия Георгиева Ковачка 

102900070 Освобождава като член Марияна Николова Делянска 

 Назначава като член Станко Захариев Велев 

102900073 Освобождава като член Антония Тонева Герасимова 

 Назначава като член Бетина Тонева Харалампиева 

102900082 Освобождава като член Лилия Георгиева Стоянова 

 Назначава като член Теменужка Георгиева Родева-Спирова 

102900093 Освобождава като член Калинка Бориславова Генкова 

 Назначава като член Маргарита Красимирова Бонева 
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102900094 Освобождава като секретар Невена Любомирова Кръстева 

 Назначава като секретар Еленка Кирилова Никова 

102900095 Освобождава като член Пролетка Николова Делянска 

 Назначава като член Диана Димитрова Веселинова 

102900109 Освобождава като член Цветомир Атанасов Христов 

 Назначава като член Румен Николов Андонов 

    

   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.2 от дневния ред: Определяне броя на членовете на подвижни секционни 

избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в  Десети изборен 

район  - Кюстендилски за произвеждане на изборите за народни представители  на 4 

април 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 9  от Изборния кодекс, и във връзка 

с чл. 28, ал. 4 (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното 

събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, както и във връзка с т. 17 

от Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен  район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за“ и 

против – няма, прие следното 

 

                                                                 РЕШЕНИЕ № 97-НС 

         Определя броя на членовете на всяка ПСИК за гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона 

за  здравето в Десети изборен район - Кюстендилски за произвеждане на изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.  на 3 членове. 

 

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: Определяне числения състав на подвижните секционни 

избирателни комисии /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания според квотите на 

парламентарно представените партии и коалиции при произвеждането на избори за 

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

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и чл. 90, ал.1, ал. 2 и ал.4 от Изборния кодекс /ИК/, 

във връзка с Решение № 2117-НС от 22.02.2021. на ЦИК, Районна избирателна комисия 

в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 12 гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 98 – НС 
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1. Определя общ брой членове в подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ 

за избиратели с трайни увреждания в Десети изборен район - Кюстендилски при 

произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021г. 

на  5 членове, в това число председател, заместник председател, секретар и 

членове  за всяка една отделна ПСИК, формирана на територията на съответната 

община. 

2. В състава на ПСИК, една партия или коалиция не може да има мнозинство. 

Председател, заместник-председател и секретар, трябва да бъдат от различни 

партии или коалиции. 

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/ 

 


