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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 27-НС 

гр. Кюстендил, 05 април 2021 година 

 

 Днес, 05 април 2021 година от 13.00 часа в заседателната зала, находяща се на 

втори етаж в сградата на Читалище “Братство”  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 и   Таня Каменова Атанасова-Здравкова 

- член на РИК  

 

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

Чочова - член на РИК; Мария Георгиева Чомакова - член на РИК; Надежда Иванова 

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

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

 

  

 

          Заседанието се проведе при следния  

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Анулиране на разписка № 10020024 на СИК № 10310004 в изборите за народни 

представители на 04.04.2021 год. 

 

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“- 8 /осем/ гласа, „против“ няма.  

  

По т. 1 дневния ред: Анулиране на разписка № 10020024 на СИК № 10310004 в 

изборите за народни представители на 04.04.2021 год. 

 

. 
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В 04:57 часа на 05.04.2021 год., председателят на РИК-10 Кюстендил – Венцеслав 

Механджийски получи сигнал от служителя на „Информационно обслужване“ АД – 

Светослав Петков Петков, че при отчитането на резултатите в гласуването за народни 

представители на 04.04.2021 год., от „Информационно обслужване“ АД е допусната 

очевидна фактическа грешка в Разписка № 10020024 при отчитането на СИК № 

103100004 и е била заменена с разписка с №10020025. 

                      

           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 /осем/  гласа „за“, против – няма, прие следното 

     

РЕШЕНИЕ № 247 

 

Анулира  Разписка с № 10020024 при отчитането на СИК № 103100004 и я заменя 

с разписка с №10020025. 

 Настоящото решение влиза в сила от приемането му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /  П  / 

  /Венцеслав Механджийски/ 

 

СЕКРЕТАР:   /  П  / 

              /Симеонка Асенова Велкова – Манова/ 


