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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

гр. Кюстендил, 25 май 2021 година 

 

 Днес, 25.05.2021 година от 17:30 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, Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член 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: няма 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Относно: Определяне на отговорници по общини в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Относно: Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на 

личните данни в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

за изборите за народни представители на 11 юли 2021 година  

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Относно: Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните 

книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и 

съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4. Относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия - Кюстендил, който 

да следят за публикуването на интернет страницата на РИК – Кюстендил на 

информация в раздел „съобщения“ 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 
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5. Относно: Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на 

публичните регистри от РИК- 10 Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

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“ ……. гласа „Против“ – 

няма. 

По т.1 от дневния реда: Определяне на отговорници по общини в Десети 

изборен район – Кюстендилски 

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

 

РЕШЕНИЕ № 10-НС 

 

Определя отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски, 

както следва:  

№ 

ПО 

РЕД 

ОБЩИНА ОТГОВОРНИК ОТ РАЙОННА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

РАЙОН - КЮСТЕНДИЛ 

1. ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Мария Димитрова Чочова и Десислава Василева 

Костадинова - Стоянова 

2. ОБЩИНА БОБОШЕВО Илиян Георгиев Хаджийски 

3. ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Венцеслав Благоев Механджийски 

4. ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Румяна Иванова Сергиева-Димитрова, Евелина 

Стефанова Нешева и Александра Колева 

5. ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Ивайло Радойчев Анастасов 

6. ОБЩИНА РИЛА Миленка Цекова Стоянова и Тодорка Петкова 

Илиева - Скрипкина 

7. ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Катя Георгиева Димитрова и Йорданка Лазарова 

Наумова - Метаниева 

8. ОБЩИНА ДУПНИЦА Мария Димитрова Чочова и Десислава Василева 

Костадинова - Стоянова 

9. ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Симеонка Асенова Велкова - Манова 
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   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: Приемане на Правила за технически и организационни 

мерки за защита на личните данни в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски за изборите за народни представители на 11 юли 2021 година 

На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 

на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”), чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, 

при спазване на специфичните правила, установени в Закона за защита на личните 

данни и Указанията на ЦИК, Районна избирателна комисия Кюстендил, след проведено 

поименно гласуване  с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 11-НС 

 Приема Правила за технически и организационни мерки за защита на личните 

данни в Районна избирателна комисия Кюстендил съгласно приложение, 

представляващо неразделна част от решението. 

 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: Осъществяване на контрол при предаването и 

приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени 

бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна 

администрация – Кюстендил 

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

№ 50-НС/20 май 2021г. на ЦИК , при спазване на законоустановения кворум Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,  след проведено 

поименно гласуване  с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 12-НС 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да приемат 

отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват 

контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както 

и да подписват съответните приемно-предавателни протоколи във връзка с 

произвеждането на изборите народни представители на 11 юли 2021 г. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да участват при 

предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, съвместно с представител 

на Областна администрация – Кюстендил по предварително утвърден график в 

присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, да 

подпишат приемо-предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните 

средства с хартиените бюлетини до сградата на Областна администрация – Кюстендил. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов- членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да осъществят 

контрол по разпределението на хартиените бюлетини съвместно с Областна 
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администрация – Кюстендил по общини и подпишат приемо-предавателните 

протоколи. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, съвместно с 

Областна администрация – Кюстендил да предават изборни книжа и материали при 

тяхното разпределяне на съответните общини на територията на Десети изборен район 

– Кюстендилски, както и да подписват съответните приемно-предавателни протоколи 

съвместно с представител на Областна администрация – Кюстендил. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, да участват 

съвместно с Областна администрация Кюстендил при приемане и предаване на 

всякакви други изборни книжа и документи, неописани по- горе, на съответните 

общински администрации. 

 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: Определяне на членове на Районна избирателна комисия 

- Кюстендил, който да следят за публикуването на интернет страницата на РИК – 

Кюстендил на информация в раздел „съобщения“ 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна 

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

с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 13-НС 

Определя Мария Димитрова Чочова – Зам. председател на РИК – Кюстендил и 

Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК – Кюстендил, които да осъществяват 

контрол за   актуализацията на информацията, публикувана в раздел „съобщения“  на 

интернет страницата на Районна избирателна комисия - 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.5 от дневния ред: Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за 

водене и поддържане на публичните регистри от РИК- 10 Кюстендил при произвеждане 

на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 

№ 92- НС от 21.05.2021 г.  на ЦИК при спазване на законоустановения кворум, 

Районната избирателна комисия – Кюстендил,  след проведено поименно гласуване  с 

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

РЕШЕНИЕ № 14-НС 

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. РИК 

10 – Кюстендил води публични регистри и списък за публикуване, както следва: 

1.1. публичен регистър на инициативните комитети; 

1.2. публичен регистър на кандидатските листи; 
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1.3. публичен регистър на застъпниците; 

1.4. публичен регистър на жалбите и сигналите; 

1.5. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за 

публикуване. 

2. Регистрите и списъкът се поддържат на интернет страницата на РИК 10-

Кюстендил и на хартиен носител. 

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва: 

3.1. За публичния регистър на инициативните комитети съобразно Приложение № 62-

НС от изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация 

на инициативния комитет. 

3.2. За публичния регистър на кандидатите за народни представители съобразно 

Приложение № 69-НС от изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация 

на кандидатската листа. 

3.3. За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 43-НС от 

изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно от РИК 10 - Кюстендил след всяка регистрация на 

застъпници и заместващи застъпници. 

3.4. За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно указанията, утвърдени с 

Решение № 81-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК 

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на 

жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения. 

3.5. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети 

за публикуване се вписват обстоятелствата, съдържащи се в приложение към решение 

на ЦИК относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети. 

Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК 10 – Кюстендил  на първи 

или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети. 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       /    П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:              /    П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


