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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 26-НС 

гр. Кюстендил, 04 април 2021 година 

 

 Днес, 04 април 2021 година от 19.30 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 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,   

Цветанка Емилова Харалампиева - член на РИК,    Таня Каменова Атанасова-Здравкова 

- член на РИК, Румяна Сергиева Димитрова - член на РИК, Миленка Цекова Стоянова- 

член на РИК, ;  Надежда Иванова Станимирова - член на РИК; Поля Василева Велинова- 

член на РИК   

Отсъстваха:  Мария Димитрова Чочова - член на РИК; Мария Георгиева Чомакова 

- член на РИК  и Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член на РИК 

  

 

          Заседанието се проведе при следния  

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. 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. 

2. Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 513/04.04.21г. в 14,10 часа. от редакцията на „4та 

власт БГ“, относно това, че читател на медията сигнализира, че над машината в 7-ма стая на 

ОУ „Евлоги Георгиев“ в гр. Дупница има камера. 
3. Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 515/04.04.2021г.в 14.37ч.от редакцията на 

Институт за развитие на публичната среда, регистриран като независим наблюдател 

на изборите, относно допуснати нарушения на вота за гласуване в секция № 

102900015, находяща се в Професионална гимназия по лека промишленост – гр. 

Кюстендил. 

4. Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 516/04.04.2021г. в 16.15 часа в гр. Дупница, 

ПГ „Корольов“в секция 104800072 е нарушена тайната на вота. 

5. Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 517/04.04.2021 г. в 16,20 ч.  от Института за 

развитие на публичната среда, регистриран като независим наблюдател на изборите, 

относно неправомерна агитация в близост до секциите , разположени в ОУ „Никола 

Вапцаров“, гр. Бобов дол 

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

желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред: „За“-12/дванадесет/ , „против“ няма.  

  

По т. 1 дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на 

община Бобошево, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- ПП „ГЕРБ“ с вх.№ 519/04.04.2021 г.в Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на 

община Бобошево.    

                      

           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 12 /дванадесет/  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 242–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобошево 

съгласно направеното предложение от ПП ГЕРБ, както следва: 

 

100500001 Освобождава като член  Владимир Стойчев 

Владимиров  

 Назначава като член Ренета Асенова Бошикьова 

 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

На назначения член 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. 2 от дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 513/04.04.21г. в 14,10 

часа. от редакцията на „4та власт БГ“, относно това, че читател на медията сигнализира, 

че над машината в 7-ма стая на ОУ „Евлоги Георгиев“ в гр. Дупница има камера. Тя била 

на училището и от СИК твърдят, че не работи, но избирателя отказва да гласува до като 

не бъде покрита. Медията е публикувала материал във връзка с подадения сигнал. 

Постъпил сигнал с вх. № 513/04.04.21г. в 14,10 часа. от редакцията на „4та власт 

БГ“, относно това, че читател на медията сигнализира, че над машината в 7ма стая на ОУ 

„Евлоги Георгиев“ в гр. Дупница има камера. Тя била на училището и от СИК твърдят, 

че не работи, но избирателя отказва да гласува до като не бъде покрита. Медията е 

публикувала материал във връзка с подадения сигнал. 

 Членове на РИК- Кюстендил, са направили проверка на място и са установили, че 

всички устройства, приличащи на камери са опаковани.  

  На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

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

поименно гласуване с   12/дванадесет/   гласа „за“ и против – няма, прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 243-НС  

 

Оставя без уважение, като неоснователна, постъпила жалба с вх. рег. № 

513/04.04.2021г. в 14.10 ч.. 

 

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: Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 515/04.04.2021г.в 

14.37ч.от редакциата на Институт за развитие на публичната среда, регистриран като 

независим наблюдател на изборите, относно допуснати нарушения на вота за гласуване 

в секция № 102900015, находяща се в Професионална гимназия по лека промишленост – 

гр. Кюстендил. 

Във връзка с постъпилия сигнал беше извършена проверка от членове на РИК-

Кюстендил и се установи, че  кабините за гласуване са разположени по начин по който 

не е видна тайната на вота. Следователно жалбата е неоснователна 

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с 12 /дванадесет/  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 244-НС  

 

Оставя без уважение, като неоснователна, постъпила жалба с вх. рег. № 

515/04.04.2021г. в 14.10 ч.. 

 

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: Разглеждане на постъпил сигнал № 516/04.04.2021г. в 16.15 часа 

в гр. Дупница, ПГ „Корольов“в секция 104800072 е нарушена тайната на вота, а именно: 

че неграмотна избирателка е насочена да гласува с машина със съдействие на член на 

СИК. 

При извършена проверка от членове на РИК-Кюстендил е установено, че изнесеното в 

сигнала не отговаря на истината и това е потвърдено от всички членове на СИК. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с 12 /дванадесет/ гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 245-НС  

 

Оставя без уважение, като неоснователна, постъпила жалба с вх. рег. № 

516/04.04.2021г. в 16.15 ч.. 
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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. 5 от дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 517/04.04.2021 г. в 16,20 

ч. от Института за развитие на публичната среда, регистриран като независим 

наблюдател на изборите, относно неправомерна агитация в близост до секциите  

разположени в ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Бобов дол 

След направена проверка от членове на РИК- Кюстендил, беше установено, че 

подаденият сигнал относно оплакванията съдържащи се в него не могат да бъдат 

установени. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с  12 /дванадесет/ гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 246-НС  

 

Оставя без уважение, като неоснователна, постъпила жалба с вх. рег. № 

516/04.04.2021г. в 16.15 ч.. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /   П   / 

  /Венцеслав Механджийски/ 

 

СЕКРЕТАР:   /   П   /  

              /Симеонка Асенова Велкова – Манова/ 


