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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - 

КЮСТЕНДИЛСКИ 

ПРОТОКОЛ 

№ 15-НС 

гр. Кюстендил, 23 март 2021 година 

 

 Днес, 23 март 2021 година от 11:30 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, 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, Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК, Надежда Иванова 

Станимирова - член на РИК, Миленка Цекова Стоянова- член на РИК и  Поля Василева 

Велинова - член на РИК 

 

 Отсъства:, Мария Георгиева Чомакова - член на РИК 

        

          Заседанието се проведе при следния  

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 

избирателни комисии № 100400025 и № 100400026 и на ПСИК № 100400027 в гр.Бобов 

дол, обл. Кюстендил  във връзка с произвеждането на изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

           2. ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Дупница, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни представители на 

4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

3. ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Кюстендил, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни представители 

на 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

4. ОТНОСНО:  Поправка на техническа грешка в Решение № 40-НС/27.02.2021 г. 

на РИК – Кюстендил,  относно назначаване на секционно избирателните комисии на 

територията на община Кочериново при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

5. ОТНОСНО:  Назначаване състава на ПСИК на територията на  община 

Дупница  за гласуване на  избиратели с трайни увреждания  с подвижна избирателна 

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

Докладва: Венцеслав Механджийски 
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6. ОТНОСНО:  Назначаване състава на ПСИК  на територията на  община 

Кюстендил за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна 

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

Докладва: Венцеслав Механджийски 

7. ОТНОСНО:  Назначаване състава на ПСИК на територията на  община Рила  за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г.  

Докладва: Венцеслав Механджийски 

8. ОТНОСНО: Назначаване състава на ПСИК на територията на община Сапарева 

баня  за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

9. ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Десети 

изборен район – Кюстендилски за предаване на избирателни списъци на Териториалното 

звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил от произвеждането на изборите за народни 

представители на 04 април 2021 г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

10. ОТНОСНО:  Определяне на членове на Районна избирателна комисия десети 

изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация  - Кюстендил 

на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените 

секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния 

кодекс от произвеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. на 

територията на Десети изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

11. ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на 

община Невестино, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

12. ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на 

община Сапарева баня, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

колеги, има ли  предложения за включване в дневния ред на други точки. Не 

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред: „За“- 14, „против“ няма.  

 

По т.1 от дневния ред:   Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 

избирателни комисии № 100400025 и № 100400026 и на ПСИК № 100400027 в гр.Бобов 

дол, обл. Кюстендил  във връзка с произвеждането на изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г. 

Постъпило е предложение от Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол с вх.№ 

168/19.03.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 

от Изборния кодекс, които са взети предвид от комисията. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
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Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 

ръководствата на секционните избирателни комисии в Община Бобов дол. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 

и т. 4, във връзка с чл. 92, ал. 1 и ал. 4 и чл. 91 ал. 11, във връзка с чл. 89, ал. 1 и ал. 2 от 

Изборния кодекс, и съгласно Решение №2062-НС/16.02.2021 г., Решение № 2117-

НС/22.02.2021 г., Решение 2206-НС/11.03.2021 г. на ЦИК и Решение № 98/15.03.2021 г. 

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 106-НС 

 Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии № 

100400025 и № 100400026  гр. Бобов дол, съгласно приложение № 1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение. 

Назначава състава на ПСИК с  № 100400027 на територията на община  Бобов 

дол  за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложение № 1, 

представляващо неразделна част от настоящото решение. 

На назначените членове на СИК/ПСИК да се издаде Удостоверение – Приложение 

№27-НС. 

     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 СИК на територията 

на община Дупница, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения от ПП ДПС с вх.№ 166/19.03.2021 г. и от Коалиция 

БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 178/22.03.2021 г. и вх.№ 186/22.03.2021 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  14  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 107–НС 

 

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

съгласно направените  предложения от ПП ДПС и Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, както 

следва: 

 

СИК № Трите имена 

104800027 Освобождава като секретар Вяра Сашова Санданска 

 Назначава като секретар Лариса Петровна Павлова 

104800029 Освобождава като член Соня Николова Танчева 

 Назначава като член Елисавета Георгиева Димитрова 

104800029 Освобождава като зам.-председател Елисавета Георгиева 

Димитрова 
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 Назначава като зам.-председател Надка Николаева Георгиева 

104800040 Освобождава като член Елена Георгиева Васева 

 Назначава като член Димитринка Симеонова Симеонова 

104800035 Освобождава като член Даниела Георгиева Георгиева 

 Назначава като член Валерия Димитрова Видрова 

104800052 Освобождава като член Костадин Петров Кьосев 

 Назначава като член Христина Михайлова Кючукова 

104800057 Освобождава като секретар Диляна Спасимирова Агова 

 Назначава като секретар Виктория Крумова Цимева 

104800059 Освобождава като член Петя Илчова Саздова 

 Назначава като член Катя Венциславова Цимева 

104800061 Освобождава като член Анна Емилова Благоева 

 Назначава като член Мая Андонова Вукадинова 

104800074 Освобождава като секретар Катя Александрова Николова 

 Назначава като секретар Десислава Георгиева Лазарова 

 

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №27-

НС. 

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 СИК на територията 

на община Кюстендил, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения от ПП ДПС с вх.№ 167/19.03.2021 г.,  КП „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“ с вх.№ 183/22.03.2021 г.  и вх.№ 192/23.03.2021 г. от ПП „ВОЛЯ“ 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  14  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 108–НС 

 

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

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

„ВОЛЯ“, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

102900003 Освобождава като член Емил Димитров Нейков 

 Назначава като член Христо Пламенов Костадинов 

102900006 Освобождава като председател Кремена Димитрова Лапева 

 Назначава като председател Галя Иванова Цветкова 

102900014 Освобождава като зам.-председател Аница Иванова Христова 

 Назначава като зам.-председател Росица Ганчова Стойкова 

102900008 Освобождава като председател Силвия Славчева Флорева 

 Назначава като председател Йорданка Делчова Николова 

102900008 Освобождава като член Йорданка Делчова Николова 

 Назначава като член Силвия Славчева Флорева 



5 
 

102900009 Освобождава като секретар Илиян Димитров Флорев 

 Назначава като секретар Георги Веселинов Георгиев 

102900010 Освобождава като член Людмила Георгиева Ценова 

 Назначава като член Цветанка Манолова Найденова 

102900016 Освобождава като член Румен Емилов Миланов 

 Назначава като член Митко Стоянов Иванов 

102900017 Освобождава като член Анна Любенова Райчова 

 Назначава като член Мартин Валериев Методиев 

102900021 Освобождава като зам.-председател Ирина Александрова 

Димитрова 

 Назначава като зам.-председател Анита росенова Стаменова 

102900023 Освобождава като член Снежана Янкова Антонова 

 Назначава като член Владимир Сашов Асенов 

102900026 Освобождава като член Асен Николов Тонев 

 Назначава като член Николай Красимиров Христов 

102900027 Освобождава като член Маргарита Николова Цветанска 

 Назначава като член Красимир Георгиев Текемски 

102900028 Освобождава като член Сийка Иванова Андонова 

 Назначава като член Сияна Кирилова Харалампиева 

102900030 Освобождава като секретар Милена Томова Еленкова 

 Назначава като секретар Десислава Димитрова Кирилова 

102900037 Освобождава като член Станислав Николаев Андонов 

 Назначава като член Димитрина Първанова Георгиева 

102900040 Освобождава като член Мария Стефанова Балтаджиева-Велинова 

 Назначава като член Станислав Николаев Андонов 

102900049 Освобождава като зам.-председател Данка Харалампиева Найденова 

 Назначава като зам.-председател Албена Георгиева Гаврилова 

102900057 Освобождава като председател Веска Василева Хаджийска 

 Назначава като председател Силвия Стоянова Маринова 

102900058 Освобождава като член Асен Емилов Райчов 

 Назначава като член Емилия Недялкова Ангелова 

102900059 Освобождава като член Исус Златков Симеонов 

 Назначава като член Василка Якимова Асенова 

102900060 Освобождава като член Митко Стоянов Иванов 

 Назначава като член Даниела Василева Асенова 

102900063 Освобождава като член Изабела Михайлова Андонова 

 Назначава като член Наталия Страхилова Каширина 

102900068 Освобождава като председател Кристина Ненкова Пиперкова 

 Назначава като председател Велизар Вергилов Николов 

102900078 Освобождава като председател Наталия Страхилова Каширина 

 Назначава като председател Изабела Михайлова Андонова 

102900079 Освобождава като член Теменужка Александрова Тасева 

 Назначава като член Весислава Григорова Цветкова 

102900082 Освобождава като секретар Росица Ганчова Стойкова 

 Назначава като секретар Даниела Красимирова Мирчева 

102900093 Освобождава като член Генка Георгиева Филипова 

 Назначава като член Анелия Георгиева Евтимова 

102900104 Освобождава като член Стефан Михайлов Китанов 

 Назначава като член Вероника Мирославова Георгиева 

 

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 
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На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №27-

НС. 

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:  Поправка на техническа грешка в Решение № 40-

НС/27.02.2021 г. на РИК – Кюстендил,  относно назначаване на секционно избирателните 

комисии на територията на община Кочериново при произвеждане на изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

 

На електронната поща на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски е постъпило писмо с вх.№ 169/19.03.2021 г. за допусната техническа 

грешка в Решение № 40-НС/27.02.2021 г.  РИК – Кюстендил, изразяваша се в това, че в 

СИК № 102700007 и СИК № 102700003 на територията на община Кочериново, съгласно 

направеното предложение от Кмета на община Кочериново е предложено едно и също 

лице в две избирателни секции, а именно лицето Денис Димчов Демирев, с ЕГН ***. В 

предложението от ПП „Движение за права и свободи“ в състава на СИК № 102700007 е 

предложено лицето Диана Георгиева Боянска, с ЕГН ***. 

                      

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

Решение № 40-НС/27.02.2021 г. на РИК - Кюстендил, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  14  гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 109–НС 

 

       Допуска поправка на техническа грешка в  Решение № 40-НС/27.02.2021 г. на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, като в СИК № 

102700007 на мястото на „Денис Димчов Демирев с ЕГН ***“ да бъде назначена, като 

член „Диана Георгиева Боянска, ЕГН ***“. 

 

Анулира издаденото  удостоверение. 

На новоназначеното лице на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение 

№27-НС. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т. 5 от дневния ред:  Назначаване състава на ПСИК на територията на  община 

Дупница  за гласуване на  избиратели с трайни увреждания  с подвижна избирателна 

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

Постъпило е Предложение за състава на подвижна секционна избирателна 

комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на община Дупница  

с вх.№ 170/19.03.2021 г. в РИК –Кюстендил от кмета на община Дупница. 

Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС 

от 16.02.2021 г. на ЦИК - предложенията на партиите и коалициите, представени при 

консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и 

решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; 

протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и 

начина на оповестяването му. 
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Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие 

между участващите партии и коалиции относно назначаване на ПСИК. Като взе предвид 

наличието на съгласие РИК – Кюстендил, счита че са налице условията за назначаване 

на ПСИК за избиратели с трайни увреждания на територията на общината. 

С Решение №105-НС  от 18.03.2021г. на РИК-Кюстендил е определен един брой 

ПСИК с подвижна избирателна кутия за община Дупница, като за ПСИК на територията 

на Община Дупница е формиран единен № 104800076. 

С Решение №98-НС/ 15 03.2021г. на РИК Кюстендил е определен петчленен 

състав на ПСИК на община Дупница. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 90, ал. 1 и чл. 89, ал. 2  от Изборния кодекс и 

Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 110–НС 

  

НАЗНАЧАВА състава на ПСИК с № 104800076 на територията на  община 

Дупница  за гласуване на  избиратели с трайни увреждания  с подвижна избирателна 

кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,  както следва: 

Длъжност в ПСИК Трите имена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Красимира Иванова Токева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Анна Георгиева Коритарова 

СЕКРЕТАР Катя Александрова Николова 

ЧЛЕН Драгомир Янков Георгиев 

ЧЛЕН Николай Георгиев Васев 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде Удостоверение – Приложение 

№27-НС. 

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:  Назначаване състава на ПСИК  на територията на  община 

Кюстендил за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна 

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

Постъпило е Предложение за състава на подвижна секционна избирателна 

комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на община 

Кюстендил  с вх.№ 174/19.03.2021 г. в РИК –Кюстендил от кмета на община Кюстендил. 

Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС 

от 16.02.2021 г. на ЦИК - предложенията на партиите и коалициите, представени при 

консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и 

решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; 

протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и 

начина на оповестяването му. 
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Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие 

между участващите партии и коалиции относно назначаване на ПСИК. Като взе предвид 

наличието на съгласие РИК Кюстендил счита, че са налице условията за назначаване на 

ПСИК за избиратели с трайни увреждания на територията на общината. 

С Решение №105-НС  от 18.03.2021г. на РИК-Кюстендил е определен един брой 

ПСИК с подвижна избирателна кутия за община Кюстендил, като за ПСИК на 

територията на Община Кюстендил е формиран единен № 102900113. 

С Решение №98-НС/ 15 03.2021г.на РИК Кюстендил е определен петчленен 

състав на ПСИК на община Кюстендил. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 90, ал. 1 и чл. 89, ал. 2  от Изборния кодекс и 

Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 111–НС 

  

НАЗНАЧАВА състава на ПСИК с № 102900113 на територията на  община 

Кюстендил за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна 

кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г, както следва: 

Длъжност в ПСИК Трите имена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Катя Емилова Ангелова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Елица Георгиева Христова 

СЕКРЕТАР Никола Стефанов Боянов 

ЧЛЕН Светлана Драганова Драгоманска 

ЧЛЕН Салина Славова Димитрова 

 

 Утвърждава резервен списък, както следва: 

 

1. Нели Николова Точева, ЕГН *** 

2. Анатоли Любомиров Иванов, ЕГН *** 

3. Цветанка Крумова Рамналиева, ЕГН *** 

4. Адриан Бойков Любенов, ЕГН *** 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде Удостоверение – Приложение 

№27-НС. 

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:  Назначаване състава на ПСИК на територията на  община 

Рила  за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  

Постъпило е Предложение за състава на подвижна секционно избирателна 

комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на община Рила  с 

вх.№180/22.03.2021 г. в РИК –Кюстендил от кмета на община Рила. 
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Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС 

от 16.02.2021 г. на ЦИК - предложенията на партиите и коалициите, представени при 

консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и 

решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; 

протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и 

начина на оповестяването му. 

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие 

между участващите партии и коалиции относно назначаване на ПСИК. Като взе предвид 

наличието на съгласие РИК Кюстендил счита, че са налице условията за назначаване на 

ПСИК за избиратели с трайни увреждания на територията на общината. 

С Решение №105-НС  от 18.03.2021г. на РИК-Кюстендил е определен един брой 

ПСИК с подвижна избирателна кутия за община Кюстендил, като за ПСИК на 

територията на Община Кюстендил е формиран единен № 103800008. 

С Решение №98-НС/ 15 03.2021г.на РИК Кюстендил е определен петчленен 

състав на ПСИК на община Рила. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 90, ал. 1 и чл. 89, ал. 2  от Изборния кодекс и 

Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 112–НС 

  

НАЗНАЧАВА състава на  ПСИК с № 103800008 на територията на  община Рила  

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

изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:  

Длъжност в ПСИК Трите имена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Димитрина Йорданова Стоичкова - 

Христова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Милена Емилова Миленкова 

СЕКРЕТАР Темелаки Димитров Димитров 

ЧЛЕН Венера Димитрова Москова 

ЧЛЕН Велислав Станиславов Живков 

 

 Утвърждава резервен списък, както следва 

1. Лъчезар Христов Христов ЕГН *** 

2. Анка Юлиянова Бозовайска ЕГН ***; 

3. Анка Стойнева Каранова ЕГН ***; 

4. Генка Цветанова Иванова, ЕГН *** 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде Удостоверение – Приложение 

№27-НС. 

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.8 от дневния ред: Назначаване състава на ПСИК на територията на община 

Сапарева баня  за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна 

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

Постъпило е Предложение за състава на подвижна секционна избирателна 

комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на община Сапарева 

баня  с вх.№ 183/22.03.2021 г. в РИК –Кюстендил от кмета на община Сапарева баня. 

Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС 

от 16.02.2021 г. на ЦИК - предложенията на партиите и коалициите, представени при 

консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и 

решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; 

протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и 

начина на оповестяването му. 

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие 

между участващите партии и коалиции относно назначаване на ПСИК. Като взе предвид 

наличието на съгласие РИК Кюстендил счита, че са налице условията за назначаване на 

ПСИК за избиратели с трайни увреждания на територията на общината. 

С Решение №105-НС  от 18.03.2021г. на РИК-Кюстендил е определен един брой 

ПСИК с подвижна избирателна кутия за община Кюстендил, като за ПСИК на 

територията на Община Кюстендил е формиран единен № 104100010. 

С Решение №98-НС/ 15 03.2021г.на РИК Кюстендил е определен петчленен 

състав на ПСИК на община Сапарева баня. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 90, ал. 1 и чл. 89, ал. 2  от Изборния кодекс и 

Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 113–НС 

 

НАЗНАЧАВА състава на ПСИК  с № 104100010 на територията на община 

Сапарева баня  за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна 

кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,  както следва: 

Длъжност в ПСИК Трите имена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ралица Георгиева Величкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Гергана Борисова Николова 

СЕКРЕТАР Ирена Иванова Костадинова 

ЧЛЕН Иван Георгиев Ранчов 

ЧЛЕН Георги Димитров Джаджаров 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде Удостоверение – Приложение 

№27-НС. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т.9 от дневния ред: Определяне на членове на Районна избирателна комисия 

Десети изборен район – Кюстендилски за предаване на избирателни списъци на 
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Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил от произвеждането на 

изборите за народни представители на 04 април 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2220-

НС/15.03.2021 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 № 114–НС 

 

1.  Определя членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски, които да предадат на Териториално звено на Главна дирекция ГРАО - 

Кюстендил получените от секционните избирателни комисии и подвижните секционни 

избирателни комисии: избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на 

заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите, както следва:  

- Венцеслав Благоев Механджийски - председател на РИК, 

- Симеонка Асенова Велкова-Манова - секретар на РИК 

- Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК 

2. Възлага и оправомощава определените в т. 1 от членове на Районната избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски да подпишат съставения за 

целта приемо-предавателен протокол: 

3. Районна избирателна комисия Десети изборен район – Кюстендилски предоставя 

избирателните списъци от произведените избори за народни представители на 04 

април 2021 г. на Териториално звено на Главна дирекция ГРАО - Кюстендил не 

по-късно от 08 април 2021 г. За предаването на списъците се съставя приемо-

предавателен протокол в 2 екземпляра между Районна избирателна комисия 

Десети изборен район – Кюстендилски и Териториално звено на Главна дирекция 

ГРАО – Кюстендил. 

Настоящото решение може да бъде оспорвано пред Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 10 от дневния ред:  Определяне на членове на Районна избирателна 

комисия десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната 

администрация  - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и 

оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали 

по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за народни 

представители на 04 април 2021 г. на територията на Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

При приключване на работата си Районна избирателна комисия  в Десети изборен 

район - Кюстендилски следва да предаде за съхранение в  Областна администрация 

Кюстендил създадената в Комисията документация от произведените избори (решения, 

протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола 

на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, 

други регистри, печата на РИК 10 и др.). За предаването се съставя приемо-предавателен 

протокол, в който се описват броят и видът на предадените изборни книжа и материали. 

Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на Районна избирателна 

комисия  в Десетки изборен район - Кюстендилски от различни партии и коалиции и от 

определените със заповед на областния управител длъжностни лица. 
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На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс 

и Решение № 2220-НС/15.03.2021 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 № 115–НС 

  

1. ОПРЕДЕЛЯ И ОПРАВОМОЩАВА:  

- Венцеслав Благоев Механджийски - председател на РИК 

- Симеонка Асенова Велкова-Манова - секретар на РИК 

- Александра Колева - член на РИК 

 След приключване на работата си РИК Кюстендил да предадат на Областна 

администрация - Кюстендил:  екземплярите от приемо-предавателните протоколи и 

оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали 

по чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс, с изключение на документите, предназначени за 

Централна избирателна комисия. 

2. За предаването да се състави приемо-предавателен протокол, в който се описват броят 

и видът на предадените изборни книжа и документи. 

3. Възлага и оправомощава определените в т. 1 от настоящото решение членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски да подпишат 

съставения за целта приемо-предавателен протокол. 

Настоящото решение може да бъде оспорвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

По т.11 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Невестино, 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.№ 191/23.03.2021  г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Невестино.     

                      

           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 № 116–НС 

 

       Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Невестино,  

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

И ВМРО“, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

103100006 Освобождава като  член Симеон Евгениев Крумов 

 Назначава като член Бойка Петрова Шопкинска 

 

Анулира издаденото  удостоверение на освободения член на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №27-

НС. 
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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.12 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Сапарева баня, 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.№ 199/23.03.2021  г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Сапарева 

баня.     

                      

           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 № 117–НС 

 

       Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Сапарева баня,  

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

И ВМРО“, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

104100001 Освобождава като  зам.-председател Лада Михайлова Костадинова 

 Назначава като зам.-председател Георги Любенов Банков 

 

Анулира издаденото  удостоверение на освободения член на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №27-

НС. 

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/ 


