
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 19-НС 

гр. Кюстендил, 30 март 2021 година 

 

 

 Днес, 30 март 2021 година от 15:00 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, 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 

Харалампиева - член на РИК, Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член на РИК, 

Мария Димитрова Чочова - член на РИК, Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК, 

Поля Василева Велинова - член на РИК и Миленка Цекова Стоянова- член на РИК 

Мария Георгиева Чомакова - член на РИК и Надежда Иванова Станимирова - член на 

РИК, 

 

Отсъстваха:    няма    

          Заседанието се проведе при следния  

 

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

1. Относно: Наемане на специалисти – технически сътрудници за подпомагане 

дейността на РИК Кюстендил във връзка с произвеждането на избори за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

 

                                                                    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“- 15, против“ няма.  

 

По т. 1 от дневния ред: Наемане на специалисти – технически сътрудници за 

подпомагане на дейността на РИК – Кюстендил във връзка с  произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  



Венцеслав Механджийски: Постъпили са предложения за следните лица: Йордан 

Йорданов Петров, Стела Миткова Антонова и Мая Георгиева Костадинова.  

Колеги, има ли други предложения? 

Не виждам. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 1991-НС 

от 05.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия  в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 15 гласа 

„За“, „Против“ – няма прие следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е № 150-НС 

  

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия  в Десети изборен 

район – Кюстендилски, да се наемат специалисти-технически сътрудници във връзка с 

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

  

Йордан Йорданов Петров, ЕГН 0248152860; 

Стела Миткова Андонова, ЕГН 0899321824; 

Мая Георгиева Костадинова, ЕГН 8005012858; 

 

Специалистите - технически сътрудници да подпомагат РИК – Кюстендил за 

периода на подготовката за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, 

както и за подпомагане на РИК-Кюстендил при предаване на книжата и материалите на 

СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и 

подготовката за предаването на книжата в ЦИК. 

  Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител  на Област 

Кюстендил при спазване изискванията на Решение № 1991-НС от 05.02.2021 г. на 

Централна избирателна комисия. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

                                                              Председател: 

                                                                                    / Венцеслав Благоев Механджийски/ 

 

 Секретар:                                                                                                   

/ Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 

 

 


