
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17-НС 

гр. Кюстендил, 26 март 2021 година 

 

 Днес, 26 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 изборен 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 Харалампиева - член на РИК, Десислава Василева 

Костадинова-Стоянова-член на РИК, Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК, 

Надежда Иванова Станимирова - член на РИК и  Поля Василева Велинова - член на 

РИК 

 

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

Чомакова - член на РИК, Мария Димитрова Чочова - член на РИК и Миленка Цекова 

Стоянова- член на РИК 

          Заседанието се проведе при следния  

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. 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: Венцеслев 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: Венцеслев Механджийски 

3. 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: Венцеслев Механджийски 

 

4. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Бобов дол, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслев Механджийски 

 

5. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

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

на 4 април 2021 година. 

Докладва: Венцеслев Механджийски 

6. Относно:  Адрес на сградата, в която  РИК 10-  Кюстендилски ще приема и 

обработва протоколите от СИК/ПСИК  в деня на изборите при  произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и мястото на обявяване на 



решенията на РИК в Десети изборен район - Кюстендилски, в изпълнение 

спазване на противоепидемичните мерки. 

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“- 11, против“ няма.  

 

По т.1 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. 

Постъпило е предложение от КП „БСП за България“ вх.№ 234/26.03.2021 г. и 

предложение  от ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № 237/26.03.2021г. и от КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НСФБ, АТАКА и ВМРО“ с вх.№243/26.03.2021г. 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  11 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 132–НС 

 

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

съгласно направеното предложение от КП „БСП за България“ , ПП „ДПС“ и  КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НСФБ, АТАКА и ВМРО“  както следва: 

 

СИК № Трите имена 

102900006 Освобождава като член Юлия Петрова Георгиева 

 Назначава като член Зорница Радославова Василева 

102900007 Освобождава като зам.- председател Ирина Асенова Зарева 

 Назначава като зам. -председател Весела Иванова Довулийска 

102900010 Освобождава като секретар Снежана Николова Грозданова 

 Назначава  като секретар Иванка Бойкова Борисова-Николова  

102900016 Освобождава като член Христо Иванов Демиревски 

 Назначава като член Иван Райчов Ангелов 

102900023 Освобождава като председател Венета Стефанова Бумбарска 

 Назначава като председател Александра Тонева Алайкова 

102900027 Освобождава като председател Велизара Георгиева Христова 

 Назначава като председател Виктория Стефанова Янчева 

102900029 Освобождава като зам.-председател Евелина Михайлова Йорданова 

 Назначава като зам.-председател Кирил Бориславов Григоров 

102900034 Освобождава като член Стойне Павлов Панчев 

 Назначава като член Валентин Йорданов Стоянов 

102900055 Освобождава като секретар Надка Благоева Якимова 

 Назначава като секретар Петя Петрова Борисова 

102900067 Освобождава като член Юлия Христова Ангелова 

 Назначава като член Адриан Бойков Любенов 

102900070 Освобождава като секретар Дюлка Кирилова Николова 

 Назначава като секретар Бойко Иванов Иванов 

102900080 Освобождава като председател Светла Стойнева Божилова 

 Назначава като председател Христо Иванов Демиревски 



102900084 Освобождава като председател Цветанка Борисова Карадачка 

 Назначава като председател Десислава Боянова Русимова 

102900082 Освобождава като член Даниел Ивов Димитров 

 Назначава като член Александър Александров Везенков 

102900088 Освобождава като член Даниел Ивов Димитров  

 Назначава като член Гергана Милчова Миленкова  

102900109 Освобождава като член Румен Николов Андонов 

 Назначава като член Здравка Петрова Чавдарова 

102900112 Освобождава като зам.-председател Георги Василев Лапев 

 Назначава като зам.-председател Любомира Атанасова Иванова 

 

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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 ГЕРБ с вх.№ 226/25.03.2021 г. и вх. № 

236/26.03.21г. и от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НСФБ, АТАКА и ВМРО“ с 

вх.№243/26.03.2021г.  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  11 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 133–НС 

 

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

съгласно направените  предложения от ПП ГЕРБ и КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-

НСФБ, АТАКА и ВМРО“   , както следва: 

 

СИК № Трите имена 

104800001 Освобождава като Малинка Иванова Йорданова 

 Назначава като член Веселка Георгиева Тунова 

104800006 Освобождава като член Владимир Димитров Барутнички  

 Назначава като член Димитрина Иванова Малинова 

104800018 Освобождава като зам. председател Атанаска Кръстева Крумкова  

 Назначава като зам. председател Десислава Милчова Новачка 

104800019 Освобождава като председател Борислава Бориславова Борисова 

 Назначава като председател Ирена Иванова Георгиева 

104800019 Освобождава като член Валентина Любомирова Крумкова 

 Назначава като член Валерия Николова Златкова 

104800020 Освобождава като член Валентина Любомирова Крумова  

 Назначава като член Веска Димитрова Янчева  

104800023 Освобождава като член Васил Михайлов Кьосев 

 Назначава като член Емилия Евлогиева Димитрова 

104800036 Освобождава като член Ружица Христова Димитрова 

 Назначава като член Маргарита Георгиева Рангелова 

104800040 Освобождава като член Мая Костадинова Янева 



 Назначава като член Весела Борисова Джорджева-Цапова 

104800049 Освобождава като член Георги Стоянов Димитров 

 Назначава като член Василена Божидарова Асенова  

104800065 Освобождава като председател Капка Кирилова Георгиева  

 Назначава като председател Красимир Василев Щерев  

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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 Невестино, област Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения от ПП ГЕРБ с вх.№ 235/26.03.2021 г., ПП „Движение 

за права и свободи“ с вх. № 238/26.03.2021г. и от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-

НСФБ, АТАКА и ВМРО“ с вх.№243/26.03.2021г. 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  11 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 134–НС 

 

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

съгласно направените предложения от ПП ГЕРБ,  ПП „ДПС“ и от КП „ОБЕДИНЕНИ 

ПАТРИОТИ-НСФБ, АТАКА и ВМРО“ , както следва: 

 

СИК № Трите имена 

103100001 Освобождава като член Анета Георгиева Гайдарска 

 Назначава като член Захари Георгиев Милошов 

103100011 Освобождава като председател Марина Валентинова Кечова 

 Назначава като председател Даяна Христова Велинова 

103100011 Освобождава като член Даяна Христова Велинова 

 Назначава като член Милен Миленов Паунов 

103100011 Освобождава като член Елена Георгиева Яновска 

 Назначава като член Емил Георгиев Антонов 

103100018 Освобождава като председател Цветанка Любенова Зарева 

 Назначава като председател Бонка Йорданова Георгиева 

 

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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:   Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Бобов дол, 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. № 

239/26.03.2021г. 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  11 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 135–НС 

 

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

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

 

СИК № Трите имена 

100400022 Освобождава като председател Ферад Мюмюн Ферад 

 Назначава като председател Йорданка Боянова Николова 

100400025 Освобождава като секретар Йорданка Боянова Николова 

 Назначава като секретар Ферад Мюмюн Ферад 

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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:   Промяна в състава на членовете на СИК 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. № 

240/26.03.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

                      

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

 

РЕШЕНИЕ № 136–НС 

 

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

направеното предложение от ПП „ДПС“ , както следва: 

 

СИК № Трите имена 

103800008 Освобождава като зам. председател Миглена Емилова Миленкова 

 Назначава като зам. председател Добромир Георгиев Стоилков 

Анулира издадените  удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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 :  Адрес на сградата, в която  РИК 10-  Кюстендилски ще 

приема и обработва протоколите от СИК/ПСИК  в деня на изборите при  произвеждане 

на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и мястото на обявяване на 



решенията на РИК в Десети изборен район- Кюстендилски, в изпълнение спазване на 

противоепидемичните мерки. 

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  11 гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 137- НС 

Адреса на сградата в която РИК- Кюстендил в Десети изборен район- 

Кюстендилски на който ще  приема и обработва протоколите на СИК/ПСИК в деня на 

изборите за народни представители на 4 април 2021г. след приключване на изборния 

ден в 19,00 часа, ще е изнесен в Читалище „Братство“ в гр. Кюстендил, ул. „Отец 

Паисий“ № 11, в изпълнение спазване на противоепидемични мерки. 

 Цялата кореспонденция, както и подадените жалби и сигнали до приключване на 

изборния ден ще се помещава и ще се приемат на адреса обявен и приет с  решение на 

РИК-Кюстендил, а именно: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1    

   

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

 

                                                              Председател:  /   П   / 

                                                                                    / Венцеслав Благоев Механджийски/ 

 

                                                               Секретар:   /   П   / 

                                                                                  / Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 

 

 


