
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 23-НС 

гр. Кюстендил, 03 април 2021 година 

 

 Днес, 3 април 2021 година от 12:00 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, Гергана Ангелова Георгиева – 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,  Поля Василева Велинова - член на РИК, 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член на РИК  

 

Отсъстваха:  Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК  и Мария Димитрова 

Чочова - член на РИК,  Цветанка Емилова Харалампиева - член на РИК, Мария Георгиева 

Чомакова - член на РИК Надежда Иванова Станимирова - член на РИК  и Миленка 

Цекова Стоянова- член на РИК 

          Заседанието се проведе при следния  

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Относно: Изменение на Решение № 165/31.03.2021 г. на РИК – Кюстендил 

относно определяне на представители на РИК  - Кюстендил, които да предадат 

изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на територията 

на Десети изборен район – Кюстендил в изборите за народни представители за 

Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г. 

2. Относно: Изменение на Решение № 167/31.03.2021 г. на РИК – Кюстендил 

относно разпределение на членовете на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски за отговорници на определен брой СИК на 

територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както 

и определяне на съответните им задължения 

3. Относно: Изменение на Решение № 177/01.04.2021 г. на РИК – Кюстендил, с което 

е приет Оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК – 

Кюстендил в изборния ден на 04.04.2021 г. за произвеждане на изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

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

Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 



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

Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

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

Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

7. Относно: Публикуване на упълномощени представители на  ПП ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

8. Относно: Допълване на решение № 188-НС/02.04.2021г.относно промяна в 

състава на членовете на СИК на територията на Община Кюстендил 

 

 

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

желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред: „За“- 8, „против“ няма.  

По т.1 от дневния ред:  Изменение на Решение № 165/31.03.2021 г. на РИК – 

Кюстендил относно определяне на представители на РИК  - Кюстендил, които да 

предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на 

територията на Десети изборен район – Кюстендил в изборите за народни представители 

за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г. 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18  и чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от 

Изборния кодекс и Решение № 2261-НС/ 19 март 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна 

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

с   13    гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 210–НС 

 

Допуска изменение в Решение № 165/31.03.2021 г. на РИК – Кюстендил относно 

определяне на  представители на Районна избирателна комисия Кюстендил, които да 

предадат изборните книжа и материали на СИК/ПСИК на територията на Десети изборен 

район – Кюстендилски в изборите за народни представители за Народно събрание, 

насрочени за 04 април 2021 г., като заменя Силвия Йорданова Петрова с Гергана 

Ангелова Георгиева за Община  Бобошево;  за Община Кочериново и за Община 

Рила.  

 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:  Изменение на Решение № 167/31.03.2021 г. на РИК – 

Кюстендил относно разпределение на членовете на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски за отговорници на определен брой СИК на 

територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както и 

определяне на съответните им задължения 

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

избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с   8   гласа „за“ и против – няма, прие следното 



 

РЕШЕНИЕ № 211–НС 

 

 Допуска изменение в  Решение № 167/31.03.2021 г. на РИК – Кюстендил  

относно разпределението на  членовете на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски за отговорници за определен брой СИК на територията 

на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден като  заменя Силвия 

Йорданова Петрова с Гергана Ангелова Георгиева за: 

Община Избирателна 

Секция 

Отговорници Тел. за връзка 

Община Кочериново 102700001 

102700016 

Гергана Ангелова 

Георгиева 

0898 66 94 96 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 

По т.3 от дневния ред:   Изменение на Решение № 177/01.04.2021 г. на РИК – 

Кюстендил, с което е приет Оперативен план за определяне на функциите на членовете 

на РИК – Кюстендил в изборния ден на 04.04.2021 г. за произвеждане на изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 2220-

НС от 15.03.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  8 гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 212-НС 

 

I. Дежурни на служебните телефони на РИК с цел приемане на сигнали и жалби 

подадени до Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, през 

целия ден на 4 април 2021 г., както и методическа помощ във връзка с приложението на 

Изборния кодекс: 

 

Цветанка Емилова Харалампиева 

Таня Каменова Атанасова-Здравкова 

Гергана Ангелова Георгиева 

 

II. Обобщаване на информацията за деветте общини на територията на областта за 

избирателната активност по часове определени с Решение на ЦИК и уведомяваме на 

ЦИК относно избирателната активност: 

Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска 

 

III. Разпределение  на функциите на членовете на Районна избирателна комисия при 

предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден на 4 

април 2021 г., както следва: 

 



1. Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите, 

заложени в тях преди обработване и проверка в изчислителния пункт: 

 

Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска 

Мария Димитрова Чочова 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова 

Поля Василева Велинова 

2. Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния пункт 

в съответствие с издадените разписки: 

 

Гергана Ангелова Георгиева 

Ивайло Радойчев Анастасов 

Цветанка Емилова Харалампиева 

Таня Каменова Атанасова-Здравкова 

Надежда Иванова Станимирова 

Александра Колева 

Миленка Цекова Стоянова 

Мария Георгиева Чомакова 

3. Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, декларация 

Приложение № 17-НС и удостоверения, приложени към избирателния 

списък  (Приложения №15-НС, №16-НС и №19 - НС), списък на заличените лица 

Приложение № 7-НС от изборните книжа и списък за допълнително вписване на 

придружителите  Приложение  № 72-НС: 

 

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

4. Разпластяване на протоколите: 

Симеонка Асенова Велкова-Манова 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 По т.4 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- ПП „Воля“ с вх.№ 446/02.04.2021 г.; 

- ПП ГЕРБ, с вх.№ 453/03.04.2021 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   8    гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 213–НС 



 

       Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня,  

съгласно направените предложения от  ПП „Воля“ и ПП ГЕРБ,   както следва: 

 

СИК № Трите имена 

104100004 Освобождава като член Емилия Асенова Чучуганова 

 Назначава като член Кристиян Димитров Върголомов 

104100005 Освобождава като член Ани Асенова Асенова 

 Назначава като член Даниела Стойчова Кирилова 

104100010 Освобождава като член Иван Георгиев Ранчов 

 Назначава като член  Мария Райкова Гювийска 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове 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 Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- ПП „Воля“ с вх.№ 447/02.04.2021 г.; 

- КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх.№ 450/02.04.2021 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   8   гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 214–НС 

 

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

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

следва: 

 

СИК № Трите имена 

104800006 Освобождава като член Александър Любомиров Алексиев 

 Назначава като член Лариса Михайлова Германова 

104800024 Освобождава като член Йорданка Стоянова Панчева 

 Назначава като член  Гергана Христова Вретенарска 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове 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: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх.№ 451/02.04.2021 г. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 215–НС 

 

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

съгласно направените предложения от  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  ,   както следва: 

 

СИК № Трите имена 

100400014 Освобождава като член Виктория Кирилова Борисова 

 Назначава като член Елена Генчова Атанасова 

100400016 Освобождава като член Виолета Кирилова Борисова 

 Назначава като член  Роза Велинова Величкова 

100400025 Освобождава като  зам.-председател Петър Сашов Миланов 

 Назначава като зам.-председател Марияна Димчова Христова 

100400026 Освобождава като член Иванка Будинова Цурева 

 Назначава като член Петър Сашов Миланов 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове 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.7 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на  ПП 

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждане на изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. 

С вх. №433/02.04.2021 г.  в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от ПП ВМРО 

– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и списък на 38 броя упълномощени 

представители при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 

2021 г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител. 



След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  33  /тридесет и три/ 

броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и 

Решение № 2149-НС/ 01.03.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 

01.03.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 8  гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 216-НС 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 33 /тридесет/ броя 

упълномощени представители на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“, съгласно приложение към настоящото решение. 

№ по 

ред Име Пълномощно 

1 Мария Георгиева Васева 155/01.04.2021 

2 Искра Димитрова Кръстева 156/01.04.2021 

3 Борис Михайлов Андонов 157/01.04.2021 

4 Сийка Йорданова Стоянова 158/01.04.2021 

5 Румен Кирилов Стоянов 159/01.04.2021 

6 Симона Кирилова Ефтимова 160/01.04.2021 

7 Стоил Борисов Трендафилов 161/01.04.2021 

8 Лиляна Пенева Кръстева 162/01.04.2021 

9 Гюла Златкова Пандурска 163/01.04.2021 

10 Юлиян Ганчов Василиев 164/01.04.2021 

11 Марио Георгиев Биджов 166/01.04.2021 

12 Радостина Йорданова Димитрова 167/01.04.2021 

13 Атанас Георгиев Минов 168/01.04.2021 

14 Цветан Димитров Цветанов 169/01.04.2021 

15 Венцислав Кирилов Янчовски 170/01.04.2021 

16 Златомир Кирилов Зафиров 171/01.04.2021 

17 Александра Александрова Костова 172/01.04.2021 

18 Йордан Митков Козаров 173/01.04.2021 

19 Ангелина Никифорова Козарова 174/01.04.2021 

20 Татяна Федоровна Илиева 175/01.04.2021 

21 Мария Георгиева Николова 176/01.04.2021 

22 Красимир Владимиров Ризов 177/01.04.2021 

23 Петранка Георгиева Бачева 178/01.04.2021 

24 Валери Боянов Бачев 179/01.04.2021 

25 Росен Благоев Илиев 181/01.04.2021 

26 Светлин Светославов Димитров 183/02.04.2021 

27 Калоян Петров Василев 184/02.04.2021 

28 Красимир Иванов Костов 189/02.04.2021 

29 Калоян Божидаров Костов 190/02.04.2021 



30 Адриана Антонио Андонова 192/02.04.2021 

31 Ели Николаева Тръмбева 193/02.04.2021 

32 Йоана Антонио Андонова 194/02.04.2021 

33 Ивана Иванова Туповичарска 191/02.04.2031 

 

ОТКАЗВА регистрация на 5 /пет/ броя упълномощени представители. Маряна 

Радева Василева Лицето е регистрирано за застъпник от ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 

БЪЛГАРИЯ, Елка Стоименова Стойчева – имената на лицето не съвпадат с НБД 

НАСЕЛЕНИЕ Георги Василиев Вуков; Снежана Василева Симеонова и Елеонора 

Константинова Стоянова - лицата са назначени за 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.8 от дневния ред: Допълване на Решение № 188-НС/02.04.2021г. на РИК-

Кюстендил относно промяна в състава на членовете 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   8   гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 217–НС 

 

       Допуска допълване на Решение № 188-НС/02.04.2021г относно промени в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил  съгласно направените 

предложения от  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“,   както следва: 

 

СИК № Трите имена 

102900012 Освобождава като секретар Тодор Божидаров Христов 

 Назначава като секретар Аделина Атанасова Таскова-Стоянова 

102900013 Освобождава като член Гергана Тодорова Божидарова 

 Назначава като член Елена Василева Стойкова 

102900020 Освобождава като член Димитрина Василева Панчева 

 Назначава като член Бойко Славчев Трендафилов 

102900022 Освобождава като член Надка Йорданова Найденова  

 Назначава като член Ася Иванова Иванова 

102900037 Освобождава като член Алекс Маринов Маринов  

 Назначава като член Гинка Иванова Маринова 

102900040 Освобождава като зам. председател Недка Иванова Порожанова 

 Назначава като зам. председател Сашка Стоянова Расийска 

102900080 Освобождава като председател Мариана Кирилова Иванова 

 Назначава като председател Миглена Боянова Кирилова 

102900112 Освобождава като член Живко Христов Евтимов 

 Назначава като член Йордан Добрев Тодоров 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 



На назначените членове 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. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /   П   / 

  /Венцеслав Механджийски/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

              /Симеонка Асенова Велкова – Манова/ 


