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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - 

КЮСТЕНДИЛСКИ 

ПРОТОКОЛ 

№ 14-НС 

гр. Кюстендил, 18 март 2021 година 

 

 Днес, 18 март 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, 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,  Цветанка Емилова Хралампиева - член на РИК, Мария Димитрова Чочова - член 

на РИК, Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член на РИК и Румяна Сергиева 

Димитрова - член на РИК 

 

 Отсъства: Александра Колева – зам.-председател на РИК, Мария Георгиева 

Чомакова - член на РИК,  Надежда Иванова Станимирова - член на РИК, Миленка Цекова 

Стоянова- член на РИК и  Поля Василева Велинова - 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:  Допълване резервния състав на секционно избирателните комисии 

на територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 

представители на 04 април 2021г. от квотата на ПП „ВОЛЯ“  

Докладва: Венцеслав Механджийски 

3. Относно: Допълване  състава на членовете на секционно избирателните 

комисии на територията на община Трекляно, област Кюстендил, за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април2021г. от 

квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

4. Относно: Допълване на Решение № 13-НС от 19.02.2021 г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, относно 

определяне на Единната номерация на избирателни секции в Десети изборен 

район – Кюстендилски за община Бобов дол за изборите за народни 

представители, насрочени за 04 април 2021г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

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

комисии на територията на община Рила, област Кюстендил, за произвеждане 

на изборите за народни представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 
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6. 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 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

7. Относно: Формиране на единната номерация на избирателни секции  за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия 

на територията на Десети изборен район – Кюстендилски.  

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

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. 

 

Постъпили са предложения от  ПП ГЕРБ с вх.№ 149/16.03.2021 г., ПП ГЕРБ с вх.№ 

162/18.03.2021 г. и от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх.№ 152/16.03.2021 г. 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  10  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 99–НС 

 

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

съгласно направените  предложения от ПП ГЕРБ и  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, както 

следва: 

 

СИК № Трите имена 

102900005 Освобождава като член Мариана Димитрова Илиева 

 Назначава като член Елеонора Райчова Георгиева  

102900007 Освобождава като председател Сашка Стефанова Григорова 

 Назначава като председател Невина Чавдарова Къралиева 

102900008 Освобождава като секретар Иван Йорданов Станчев 

 Назначава като секретар Даниел Йорданов Чивийски  

102900011 Освобождава като член Василка Димитрова Велинова 

 Назначава като член Даниела Драганова Борисова 

102900033 Освобождава като зам.-председател Нели Викторова Цинцова 

 Назначава като зам.-председател Елена Емилова Лучанска 

102900047 Освобождава като член  Гергин Крумов Димитров 

 Назначава като член Ванилия Миткова Крулева 

102900049 Освобождава като зам.-председател Борис Георгиев Якимов 

 Назначава като зам.-председател Данка Харалампиева Найденова 

102900056 Освобождава като член Кирил Василиев Кирилов 

 Назначава като член Марияна Теменужкова Натова 

102900072 Освобождава като зам.-председател Асен Иванов Цеков 

 Назначава като зам.-председател Антонио Валентинов Точев  

102900082 Освобождава като член Анита Валентинова Гергова 

 Назначава като член Ерик Лъчезаров Гергов 

    

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 
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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:  Допълване резервния състав на секционно избирателните 

комисии на територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 

представители на 04 април 2021г. от квотата на ПП „ВОЛЯ“  

Постъпило е предложение от  ПП „ВОЛЯ“ с вх.№ 150/16.03.2021 г. в 9.50 часа в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за  допълване  

резервния състав на секционно избирателните комисии на територията на община 

Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.   

                      

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

избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с  10  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 100–НС 

 

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

на секционно избирателните комисии в община Кюстендил от квотата на ПП“ВОЛЯ“ за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както следва: 

1. Людмил Иванов Достин, ЕГН *** 

2. Донка Кънчева Стойчева, ЕГН *** 

3. Миланка Крумова Савова, 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:  Допълване  състава на членовете на секционно 

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

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април2021г. от квотата на КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

Постъпило е  предложение от  КП„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  

с вх.№ 151/16.03.2021 г. в 13.09 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски за  допълване на основния състав на секционно избирателните комисии 

на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители на 

04 април 2021г    
                      

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

избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с  10  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 101–НС 

 

Допълва утвърдения с Решение № 28-НС/19.02.2021г. основния състав на 

секционно избирателните комисии в община Трекляно от квотата на КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  в СИК № 105000001 за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както следва: 

1. Радослав Стефанов Иванов, ЕГН  *** 

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. 4 от дневния ред: Допълване на Решение № 13-НС от 19.02.2021 г. на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, относно 

определяне на Единната номерация на избирателни секции в Десети изборен район – 

Кюстендилски за община Бобов дол за изборите за народни представители, насрочени за 

04 април 2021г. 

Постъпила е Заповед № 3-132/16.03.2021 г. на кмета на община Бобов дол с вх.№ 

157/17.03.2021 г. за образуване на избирателни секции № 100400025 и № 100400026 на 

територията на община Бобов дол във връзка с произвеждане на изборите за народни 

представители на 04 април 2021г.. 

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК,  Решение № 2062-

НС/16.02.2021 г. на ЦИК и Решение № 13-НС от 19.02.2021 г. на РИК, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно 

гласуване с  10  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 102-НС 

Допълва Решение № 13-НС от 19.02.2021 г. на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, като определя единната номерация на  две 

избирателни секции на територията на Община Бобов дол, съгласно Заповед № 3-

132/16.03.2021 г. на кмета на община Бобов дол,  която номерация се състои от следните 

елементи, групирани във вида: 

АА е номерът /от 01 до 31/ на изборния район в страната съгласно Указ № 26 от 28 януари 

2021 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г.) - за област 

Кюстендил - 10; 

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно ЕКАТТЕ, където за: 

Община Бобов дол - 04 

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна 

съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули - 00; 

ХХХ е номерът на секцията в общината, където за: 

Община Бобов дол СИК 100400025  и СИК 100400026; 

СИК № 100400025 – със седалище  Затвор – гр.Бобов дол, с адрес гр.Бобов дол, в състав 

от 7 члена 

СИК № 100400026 – със седалище МБАЛ „д-р Стоян Сантев”, гр.Бобов дол с адрес 

гр.Бобов дол, която включва „Хоспис Борис Дали“ ЕООД в състав от 7 члена 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му. 

По т.5 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на секционно 

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

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

 

Постъпило е предложение от ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 

147/15.03.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Рила.     
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           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  10  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 103-НС 

 

       Допуска промяна  в състава на СИК на територията на община Рила,  съгласно 

направеното предложение от ПП „Движение за права и свободи“, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

103800002 Освобождава като член Василка Велинова Папукчийска 

 Назначава като член Венетка Михайлова Станчева  

    

Анулира издаденото  удостоверение 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.6 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на секционно 

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

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

 

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

156/17.03.2021 г. 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  10  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 104–НС 

 

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

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

 

СИК № Трите имена 

104800068 Освобождава като член Светла Димитрова Симонова 

 Назначава като член Райна Илиева Кавданска  

    

Анулира издаденото  удостоверение 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. 7 от дневния ред: Формиране на единната номерация на избирателни 

секции  за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия 

на територията на Десети изборен район – Кюстендилски.  

Постъпили са: 

- Писмо с вх.№ 129/11.03.2021 г. от Кмета на община Дупница, че са налице 

изискванията на чл.90, ал.1 от Изборния кодекс и т.8 от Решение № 2117-НС/22.02.2021 

г. на ЦИК за образуване на ПСИК на територията на община Дупница; 
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- Писмо с вх.№ 155/17.03.2021 г. от Кмета на община Рила, че са налице 

изискванията на чл.90, ал.1 от Изборния кодекс и т.8 от Решение № 2117-НС/22.02.2021 

г. на ЦИК за образуване на ПСИК на територията на община Дупница; 

- Заповед  № 3-132/16.03.2021 г. на Кмета на община Бобов дол с вх.№ 

157/17.03.2021 г.  за образуване на ПСИК на територията на община Бобов дол 

- Писмо с вх.№ 161/18.03.2021 г. на Кмета на  община Сапарева баня, че са налице 

изискванията на чл.90, ал.1 от Изборния кодекс и т.8 от Решение № 2117-НС/22.02.2021 

г. на ЦИК за образуване на ПСИК на територията на община Сапарева баня 

- Писмо с вх.№ 163/18.03.2021 г. от Кмета на община Кюстендил, че са налице 

изискванията на т.8 от Решение № 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК за образуване на ПСИК 

на територията на община Кюстендил 

Налице са условията на Изборния кодекс и Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. 

на ЦИК за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с 

подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.на 

територията на  Десети изборен район - Кюстендилски. 

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс,  Решение № 2062-

НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК и Решение № 98-

НС/15.03.2021 г. на РИК - Кюстендил,  Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  10  гласа „за“ и против – 

няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 105-НС 

Определя броя, формира и утвърждава единната номерация на подвижните 

избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Дупница, община Рила, община Бобов 

дол, община Сапарева баня и община Кюстендил, както следва: 

1. Определя един брой ПСИК на територията на община Дупница, формира и 

утвърждава единен номер на ПСИК: 104800076; 

2. Определя един брой ПСИК на територията на община Рила, формира и 

утвърждава единен номер на ПСИК: 103800008; 

3. Определя един брой ПСИК на територията на община Бобов дол, формира и 

утвърждава единен номер на ПСИК: 100400027; 

4. Определя един брой ПСИК на територията на община Сапарева баня, 

формира и утвърждава единен номер на ПСИК: 104100010; 

5. Определя  един брой ПСИК на територията на община Кюстендил, формира 

и утвърждава единен номер на ПСИК: 102900113. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. 

 

                                                              Председател:  / П / 

                                                                                    / Венцеслав Благоев Механджийски/ 

 

                                                               Секретар:   / П / 

                                                                                  / Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 

 


