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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

гр. Кюстендил, 23 май 2021 година 

 

 Днес, 23.05.2021 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори 

етаж в сградата на Читалище "Братство 1869“ в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ 

№ 18 се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район  - 

Кюстендилски. 

 На заседанието присъстваха: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина -

председател на РИК, Илиян Георгиев Хаджийски – зам.-председател на РИК, Мария 

Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Венцеслав Благоев Механджийски – 

секретар на РИК, Евелина Стефанова Нешева – член на РИК, Ивайло Радойчев 

Анастасов – член на РИК, Катя Георгиева Димитрова – член на РИК, Йорданка 

Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК, Симеонка Асенова Велкова-Манова – 

член на РИК, Александра Колева – член на РИК, Миленка Цекова Стоянова – член на 

РИК и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК 

 Отсъстваха: Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член на РИК 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Относно: Определяне номерацията на решенията на Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Относно: Адрес на сградата, в която се помещава Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, начин и място за обявяване на решенията на 

РИК при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание 

на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Относно: Определя място за обявяване на решенията на Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски при произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

4. Относно: Реда за заместване в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 
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5. Относно: Приемане на печата на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендил, изработен от Областна администрация – Кюстендил и 

определяне на членове на комисията за маркиране на печата по уникален начин. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

6. Относно: Сключване на граждански договори със специалист–експерт и 

специалист – технически сътрудник към РИК – Кюстендил. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

7. Относно: Oпределяне на работна група по жалби и сигнали. 

 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

8. Относно:Определяне на срок за подаване на документи в РИК Кюстендил за 

регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

9. Относно:Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на 

кандидати за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

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

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 12 гласа „Против“ – 

няма. 

По т.1 от дневния ред: Определяне номерацията на решенията на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

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

12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 1-НС 

Приетите от Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски 

решения имат единна последователна номерация с арабски цифри като след 

съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението НС. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

По т.2 от дневния ред: Адрес на сградата, в която се помещава Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, начин и място за 

обявяване на решенията на РИК при произвеждане на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 80-

НС/21.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия  в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 2-НС 

1.1. Определя адрес на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски - сградата на Читалище "Братство 1869"– ІІ-ри етаж - заседателната зала, 

находяща се в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18. 
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1.2. Място на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски - информационното табло на 2-ри етаж в сградата на 

Читалище "Братство 1869" Кюстендил. 

1.3. Работно време на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски - всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. 

1.4. Избира за преброител във връзка с реда за отчитане на поименното гласуване – 

Александра Колева - член на РИК. 

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: Определяне на място за обявяване на решенията на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски при 

произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 15-НС/15.05.2021 г. 

на ЦИК, Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски след 

проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 3-НС 

1. Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски обявява 

решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на 

информационното табло, находящо се на 2-ри етаж в сградата на Читалище 

"Братство 1869" и чрез публикуване на интернет страницата си. На екземплярите 

от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им 

на информационното табло и се подписват от двама членове на комисията, от 

различни партии и коалиции, дежурни в РИК- Кюстендил. 

2. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от 

поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на 

комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и 

екземплярът се подписва от двама членове на комисията, дежурни в РИК- 

Кюстендил. 

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 

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

По т.4 от дневния ред: Реда за заместване в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

 На основание чл. 70,  ал.9, чл.71 и чл.72, ал.1, т.1 от ИК и Решение № 80-

НС/21.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 4-НС 

 Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски се подписват от 

председателя и секретаря. 

Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от 

председателя, и от заместник-председател. 
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       Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, 

протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-

председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии 

и коалиции, а именно: Миленка Цекова Стоянова – за секретар. 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

По т.5 от дневния ред: Приемане на печата на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район  – Кюстендил, изработен от Областна администрация – 

Кюстендил и определяне на членове на комисията за маркиране на печата по уникален 

начин 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 64 от Изборния кодекс и  Решение № 37-

НС/19.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия  в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 5-НС 

Приема печата /1 бр./ на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски, изработени от Областна администрация – Кюстендил. 

Определя за маркиране на печата по уникален начин от председателя на РИК - 

Кюстендил – Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина и Илиян Георгиев Хаджийски – зам.-

председател на РИК. 

Одобрява протокола за маркиране на печата по уникален начин, който да се 

подпише от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

По т.6 от дневния ред: Сключване на граждански договори със специалист –

експерт  и специалист – технически сътрудник към РИК - Кюстендил 

На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и Решение № 10-НС от 13 май 

2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 6-НС 

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на 

граждански договори със специалисти към Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, а имено:  .  

Ален Иванов Асенов – специалист-експерт към РИК – Кюстендил с месечно 

възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК. 

Зоя Драганова Тренева  - специалист-експерт към РИК - Кюстендил с месечно 

възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК. 

Мая Грозданова Николова - специалист-технически сътрудник към РИК - Кюстендил с 

месечно възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК. 
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Александър Красимиров Бараклийски  - специалист-технически сътрудник с месечно 

възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК. 

Определя функциите на специалист-експерт към Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: подпомагане на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в осъществяване на 

правомощията й, във връзка с поддържането на интернет страницата на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски по чл.71 от Изборния 

кодекс и осъществяване на съдействие за излъчване на заседанията на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в реално време и 

създаване на публични регистри, както и други функции, възложени от председателя, в 

рамките на нейната компетентност. 

Определя функциите на специалист-технически сътрудник към Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 

подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

в осъществяване на правомощията й по чл.72 от Изборния кодекс, както и други 

функции, възложени от председателя, в рамките на нейната компетентност. 

За срок считано от датата на вземане на настоящето решение до 14 дни 

включително от произвеждането на изборите. 

            Решението влиза незабавно след приемането му от Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

По т.7 от дневния ред: Oпределяне на работна група по жалби и сигнали 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.20 и т.21 от ИК и Решение № 

81-НС/21.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 7-НС 

 Определя работна група със задължение да докладва за постъпилите жалби  и 

сигнали, както и да изготвя проект на решения по тях за вземане на съответното 

решение от Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, в 

следния състав: Илиян Георгиев Хаджийски – зам.-председател на РИК, Мария 

Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК и Евелина Стефанова Нешева – член на 

РИК. 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

По т.8 от дневния ред: Определяне на срок за подаване на документи в РИК 

Кюстендил за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.7, т.8 и т.11 от Изборния кодекс  във връзка с 

чл.152, ал.2 и чл.153, Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 8-НС 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски започва 

да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите 

за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година от 09:00 ч. до 
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17:00 ч. всеки календарен ден в сградата на читалище "Братство 1869", ул. "Патриарх 

Евтимий“ № 18, етаж 2-ри. 

            Краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 

17:00 часа на  31.05.2021 година. 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

По т.9 от дневния ред:  Определяне на краен срок за подаване на документи за 

регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание на 11 юли 

2021 година 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.7, т.8, т.9  от Изборния кодекс  във връзка с 

чл.255, ал.1, т.1 и ал.2, Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 9-НС 

 

        Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, приема 

документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание 

в изборите на 11 юли 2021 година от 09:00 часа до 17:00 часа всеки календарен ден в 

сградата на читалище „Братство 1869“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 18, ет. 2-ри. 

       Краен срок за подаване на документите за регистрация на кандидатските листи до 

17:00 часа на 08.06.2021 година включително. 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР: 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


