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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 25-НС 

гр. Кюстендил, 04 април 2021 година 

 

 Днес, 04 април 2021 година от 13.05 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  

и Поля Василева Велинова- член на РИК - 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 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. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 4 

април 2021 година. 

3. 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. 

4. Публикуване на упълномощени представители на „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И 

НФСБ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 

5. Публикуване на упълномощени представители на  Коалиция „Демократична 

България – Обединение“ при произвеждане на изборите за народни представители на 

4 април 2021 

6. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Невестино, област 

Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 

година. 
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7. Разглеждане на постъпила жалба с вх. № 504/04.04.2021г., подадена от общинския 

ръководител на ПП“ГЕРБ“ относно възпрепятстване на гласуването в изборния ден 

в СИК 102700002 в гр. Кочериново, общ. Кюстендил   

8. Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 506/04.04.21г. в 10,46 часа от Коалиция „БСП 

за България“ относно провеждане на агитация в изборния ден от кмета на с. Граница, 

общ. Кюстендил. 

9. Разглеждане на постъпила жалба с  вх. № 509/04.04.2021г. в 11,20 часа от Стефка 

Зашева от гр. Дупница относно не заличено лице от избирателния списък 

10. Разглеждане на постъпила жалба с вх. № 512/04.04.21г. в 13,00 часа. от Първан 

Дангов- кандидат за народен представител от 10 изборен район -Кюстендилски 

относно това, че лицето Калин Ленинов Георгиев, води организирано жители от 

махала „Гиздова“ в РПУ-Дупница и заявява, че ще заплаща такси за смяна на 

документи за самоличност, за да гласуват за ПП „ГЕРБ“    

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

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

желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред: с   9 /девет/ гласа „За“, „против“ няма.  

  

По т. 1 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.№ 476/03.04.2021 г.  

- КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх.№ 480/03.04.2021 г. , вх.№ 490/03.04.2021 г.; вх. № 

493/04.04.2021г.; вх. № 494/04.04.2021г. 

- ПП „ГЕРБ“ с вх.№ 488/03.04.2021 г. ., № 495/04.04.2021г.; 

- ПП“ДПС“-вх. № 498/04.04.2021г. 

- КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА,ВМРО“- вх. № 508/04.04.21г. 

 

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 9 /девет/  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 232–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница  

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

ПП “ДПС “ и КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА,ВМРО, както следва: 

 

104800047 Освобождава като член  Снежана Костадинова 

Кьосева 

 Назначава като член Кирка Петрова Василева 

104800044 Освобождава като член Людмила Николова Христова 

 Назначава като член Любен Атанасов Крушовски 
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104800007 Освобождава като член Соня Кирилова Стоянова 

 Назначава като член Диана Костадинова Крумова 

104800022 Освобождава като член Елисавета Траянова  

Вукадинова 

 Назначава като член Йордан Красимиров Пляков 

104800065 Освобождава като зам.-председател Десислава Рупен 

Асланян 

 Назначава като зам.-председател Ели Бойчова 

Младенова 

104800055 Освобождава като член Мария Пламенова Райчева 

 Назначава като член Райна Георгиева Клинкова 

104800061 Освобождава като председател Йордан Владимиров 

Костадинов 

 Назначава като председател Методи Любенов Кръстев 

104800010 Освобождава като зам.-председател Катя Иванова 

Николова 

 Назначава като зам.-председател Любослава Емилова 

Кацарова 

104800015 Освобождава като член Стефка Георгиева Стоянова 

 Назначава като член Миглена Евгениева Драганова 

104800036 Освобождава като председател Гергана Николова 

Димитрова 

 Назначава като председател Лили Павлова Найденова 

104800037 Освобождаваме като член Симона Кирилова 

Михайлова 

 Назначава като член Даниела Георгиева Георгиева 

104800038 Освобождава като председател Роза Йорданова 

Павлова 

 Назначава като председател Илонка Павлова Павлова 

104800042 Освобождава като член Анастасия Спасова Баракова 

 Назначава като член Елица Кирилова Андонова 

104800029 Освобождава като член Красимир Иванов Христов 

 Назначава като член Любомир Василев Калдръмов 

104800029 Освобождава като член Елеонора Емилова Бачева 

 Назначава като член Паоло Георгиев Найденов 

104800027 Освобождава като председател Лилия Драгомирова 

Чакърова-Станоева 

 Назначава като председател Мартин Йорданов 

Калдръмов 

104800007 Освобождава като секретар Снежана Благоева 

Николова 

 Назначава като секретар Теодор Любомиров Попов 

104800029 Освобождава като председател Анета Николаева 

Саенкова 

 Назначава като председател Елеонора Емилова Бачева 

104800015 Освобождава като председател Стефка Георгиева 

Стоянова 

 Назначава като председател Венцислава Стоянова 

Стойнева 

104800014 Освобождава като секретар Михаил Методиев 

Михайлов 

 Назначава като секретар Лъчезар Йорданов Боцев 
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104800061 Освобождава като председател Йордан Владимиров 

Костадинов 

 Назначава като председател Методи Любенов Кръстев 

104800070 Освобождава като член Таня Йорданова Стоилокова 

 Назначава като член Кирил Христов Яньов 

104800071 Освобождава като зам. председател Кирил Христов 

Яньов 

 Назначава като зам. председател Таня Йорданова 

Стоилкова 

 

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. 2 дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на 

община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- КП „БСП за България“ с вх.№ 479/03.04.2021 г., вх.№ 487/03.04.2021 г.; вх. № 

482/03.04.2021г. и вх. № 497/04.04.21г. 

- ПП „ДПС“ с вх.№ 484/03.04.2021 г.; ;вх.№ 505/04.04.21г.; вх. № 511/04.04.2021г. 

- КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ -НФСБ, АТАКА, ВМРО“ с вх. № 496/04.04.21г.; 

вх. № 508/04.04.21г. 

- ПП „ВОЛЯ“- вх. № 500/04.04.2021г. 

- ПП „ГЕРБ“ - вх.№ 397/01.04.2021 г., вх.№  501/04.04.2021г.; вх. № 

507/04.04.2021г. и  вх. № 499/04.04.2021г; 

 

 

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  9 /девет/  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 233–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил  

съгласно направените предложения от КП „БСП за България“, ПП“ДПС“; КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ -НФСБ, АТАКА, ВМРО“ ; ПП „ВОЛЯ“ и ПП „ГЕРБ“  както 

следва: 

 

102900097 Освобождава като член Александър Валентинов 

Филипов 

 Назначава като член  Андрей Тодоров Сариев 

102900020 Освобождава като член Даниела Славчова Босачка 

 Назначава като член Елена Найденова Дончева 

102900021 Освобождава като зам.-председател Анита Росенова 

Стаменова 
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 Назначава като зам.-председател Ивайло Светлинов 

Иванов 

102900042 Освобождава като член Мариана Борисова 

Ковчегарска 

 Назначава като член Огнян Бойчов Огнянов 

102900044 Освобождава като член Виктория Илиева Лазова 

 Назначава като член Бойка Благоева Андонова 

102900041 Освобождава като член Надка Димитрова Алексов 

 Назначава като член Димитър Костадинов Милованск 

102900004 Освобождава като член Лилия Руменова Князка-

Миланова 

 Назначава като член Стоян Симеонов Велков 

102900015 Освобождава като член Галина Венциславова 

Стойнева 

 Назначава като член Ирина Илкова Асенова 

102900057 Освобождава като член Денис Петров Петров 

 Назначава като член Венета Симеонова Свиленова 

102900058 Освобождава като член Емилия Надялкова Ангелова 

 Назначава като член Виктор Николаев Карамфилов 

102900060 Освобождава като член Даниела Василева Асенова 

 Назначава като член Елена Костадинова Славова 

102900063 Освобождава като член Наталия Страхилова Соколова  

 Назначава като член Александра Илианова Стоева 

102900074 Освобождава като член Мая Бойчева Яначкова 

 Назначава като член Миролюб Николаев Кесев 

102900047 Освобождава като председател Елена Кирилова 

Йовева -Димитрова 

 Назначава като председател Красимир Светославов 

Чернев 

102900053 Освобождава като член Малинка Станимирова 

Димитрова 

 Назначава като член Анна Константинова Дингозова 

102900103 Освобождава като член Даниела Симеонова Кирилова 

 Назначава като член Венета Стойнева Къртева 

102900081 Освобождава като член Лиляна Василева Николова 

 Назначава като член Светлана Радкова Николова 

102900114 Освобождава като член Вероника Сашева Любенова 

 Назначава като член Цветелина Милчова Илиева 

 

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. 3 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. 

Постъпило е  предложение:   

- ПП „ ДПС“ с вх.№ 483/03.04.2021 г.  
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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 9/девет/  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 234–НС 

 

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

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

 

100400027 Освобождава като член Юлиан Найденов Радев 

 Назначава като член Габриела Христова Андонова 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

На назначения член на  СИК да се издадат 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.4 от дневния ред:  Публикуване на упълномощени представители на 

„Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“ при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 

С вх. №462/03.04.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от 

„Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“ и списък на 12 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 10 /десет/ 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   9 /девет/      гласа „за“ и против – 

няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 235-НС 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил  10 /десет/ броя 

упълномощени представители на „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“, както 

следва: 

№ 

по 

ред име пълномощно  

1 Наталия Стоименова Мишева №3/03.04.2021 

2 Иван Атанасов Короломски №3/03.04.2021 

3 Лъчезар Василев Борисов №3/03.04.2021 

4 Ангел Бориславов Йорданов №3/03.04.2021 

5 Анелия Павлова Стоилова №3/03.04.2021 
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6 Снежана Николова Владимирова №3/03.04.2021 

7 Иво Венциславов Лунджов №3/03.04.2021 

8 Олег Станимиров Траянов №3/03.04.2021 

9 Росен Бориславов Станоев  №3/03.04.2021 

10. Галя Велинова Михалова №3/03.04.2021 

 

ОТКАЗВА регистрация на 2 /два/ броя упълномощени представители –Иво 

Благоев Мандзуров и Цветанка Симеонова Мандзурова поради регистрацията им за 

застъпници в ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН! 

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: Публикуване на упълномощени представители на  

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

С вх. №402/01.04.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ и списък на 3 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 3 /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 9 /девет/  гласа „за“ и против – 

няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 236-НС 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 3 /три/ броя 

упълномощени представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ“ , както следва: 

№ 

по 

ред Име Пълномощно 

1 Мария Иванова Жлябинкова № 303/02.04.2021 

2 Мария Кирилова Туповичарска № 303/02.04.2021 

3 Симеон Николаев Серафимов № 303/02.04.2021 

 

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 Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 
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Постъпило е предложение:   

- КП „ БСП за България“ с вх.№ 503/04.04.2021 г.  

 

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 9 /девет/  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 237–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино  

съгласно направеното предложение от  КП „БСП за България“, както следва: 

 

1031000013 Освобождава като член Иван Петров Баздарски 

 Назначава като член Соня Боянова Велинова 

 

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. 7 от дневния ред. Разглеждане на постъпила жалба с вх. № 504/04.04.2021г. 

от общинския ръководител на ПП“ГЕРБ“ относно възпрепятстване на гласуването в 

изборния ден в СИК 102700002 в гр. Кочериново, общ. Кюстендил. 

Постъпила жалба с вх. рег. № 504/04.04.2021г. в 09.55 ч. от  Елена Димитрова 

Бозовайска, общински ръководител на ПП ГЕРБ Кочериново  

 

В същата се изнасят твърдения, че  в СИК № 102700002 гр. Кочериново лицето, 

Стефан Йорданов Филипов член в същата СИК, стои на вратата на избирателната секция 

и възпрепятства свободния достъп до изборното помещение и упражняването на правото 

на глас. 

След извършена проверка от членове на РИК 10 Изборен район Кюстендилски и 

проведен телефонен разговор с Председателя и членове на комисията в СИК № 

102700002 гр. Кочериново, че лицето Стефан Йорданов Филипов отговаря за 

дезинфекция в помещението и пропускателен режим. В тази връзка  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  9 /девет/ гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 238-НС 

 

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

504/04.04.2021г. в 09.55 ч. от  Елена Димитрова Бозовайска, общински ръководител на 

ПП ГЕРБ Кочериново 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 
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По т. 8 от дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 506/04.04.21г. в 

10,46 часа от Коалиция „БСП за България“ относно провеждане на агитация в изборния 

ден от кмета на с. Граница, общ. Кюстендил. 

Постъпила е жалба с вх. рег. № 506/04.04.2021г. в 09.55 ч. от  Коалиция „БСП за 

България“ Кюстендил, относно неправомерно присъствие на кмета на с. Граница в 

изборното помещение на СИК № 102900082 

 

В същата се изнасят твърдения, че  в СИК №  102900082 в с. Граница ,присъства 

кмета на селото.  

 

След извършена проверка на място от членове на РИК -10 Изборен район 

Кюстендилски и проведен разговор с Председателя и членове на комисията в СИК № 

102900082 в с. Граница, се установи че кмета на с. Граница е гласувал в секцията ,след 

което си е тръгнал.  
 

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 9 /девет/   гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 239-НС 

 

 

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

506/04.04.2021г. в 09.55 ч. от  Коалиция „БСП за България“ Кюстендил. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 

 

По т. 9 от дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба с  вх. № 509/04.04.2021г. 

в 11,20 часа от Стефка Зашева от гр. Дупница относно не заличено лице от избирателния 

списък. 

Постъпила е жалба с вх. рег. № 509/04.04.2021г. в 09.55 ч. от  Стефка  Иванова 

Зашева получена по ел. поща на РИК- 10 Изборен район Кюстендилски 

 

В същата се изнася  твърдението,  че в СИК находяща се в Тютюнев техникум  - 

гр. Дупница, не са заличени починали лица от избирателните списъци, в които е включен 

нейния баща - Иван Димитров Зашев,  адрес гр. Дупница, ж.к. Дупница бл.4, вход Б, ет. 

4, който е починал на 08 февруари 2017 г.  

 

Избирателните списъци се изготвят от  структурите на ГД  „ГРАО“ при МРРБ, за 

което е необходимо да бъде извършена проверка от същите. 

 

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   9 /девет/   гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 240-НС 
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Оставя без разглеждане, като недопустима, постъпила жалба с вх. Рег. № 

509/04.04.2021г. в 09.55 ч. от  Стефка Иванова Зашева от гр. Дупница. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 

 

По т. 10 от дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба с вх. № 512/04.04.21г. 

в 13,00 часа. от Първан Дангов- кандидат за народен представител от 10 изборен район -

Кюстендилски относно това, че лицето Калин Ленинов Георгиев, води организирано 

жители от махала „Гиздова“ в РПУ-Дупница и заявява, че ще заплаща такси за смяна на 

документи за самоличност, за да гласуват за ПП „ГЕРБ“. 

 Получена е жалба по електронната поща с вх. № 512/04.04.2021г. в 13,00 часа от 

Първан Дангов-кандидат за народен представител в Десети изборен район-

Кюстендилски , затова, че  това, че лицето Калин Ленинов Георгиев, води организирано 

жители от махала „Гиздова“ в РПУ-Дупница и заявява, че ще заплаща такси за смяна на 

документи за самоличност, за да гласуват за ПП „ГЕРБ“. 

 

 РИК- Кюстендил, не може да установи твърденията в жалбата поради което счита, 

че следва да изпрати същата по компетентност на РП-Кюстендил.  

 В случай, че са налице визираните нарушения, то проверката следва да бъде 

извършена от Районна прокуратура – Кюстендил, а не от РИК-Кюстендил. 

 

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    9 /девет/  гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 241-НС 

  

 

Изпраща по компетентност на Районна прокуратура – Кюстендил, жалба с вх. № 

512/04.04.2021г. от Първан Дангов-кандидат за народен представител от Десети изборен 

район- Кюстендилски от КП „БСП за България“ 

 

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/ 


