РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ
ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ
ПРОТОКОЛ
№8
гр. Кюстендил, 10 юни 2021 година

Днес, 10 юли 2021 година от 18:00 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, 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 и Катя
Георгиева Димитрова – член на РИК,
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Относно: Допълване на кандидатска листа за народни представители на Коалиция
„НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА- КОД, БЗНС, БДФ, СЕК" в
изборите за народни представители на 11 ли 2021 г.
Докладва: Тодорка Петкова Илиева- Скрипкина
2. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни
комисии от № 103100001 до № 1031000019 в община Невестино, обл. Кюстендил за
произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година и
утвърждаване на списък на резервните членове.
Докладва: Тодорка Петкова Илиева- Скрипкина
3. Относно: Заличаване на регистриран кандидат под № 7 в кандидатската листа на
ПП“ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО“
Докладва: Тодорка Петкова Илиева- Скрипкина
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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“ 11 гласа „Против“ –
няма.
По т. 1 от дневния ред: Допълване на кандидатска листа за народни
представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021г., регистрирана с
Решение № 51-НС/08.06.2021г. на Районна избирателна комисия- Кюстендил за участие
в изборите за народни представители на 11 юни 2021 г. в Десети изборен район –
Кюстендилски, предложена от Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА
ДЕСНИЦАТА- КОД, БЗНС, БДФ, СЕК"
Постъпило е предложение от Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА
ДЕСНИЦАТА- КОД, БЗНС, БДФ, СЕК", регистрирана с Решение № 143-НС от
26.05.2021 г. на ЦИК, и променено с Решение № 181- НС/06.06.2021г., представлявана
от Петър Стефанов Москов чрез упълномощения представител Красимир Първанов
Ранов, съгласно пълномощно с което го е упълномощил да регистрира за участие в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен район –
Кюстендилски, издигнатите кандидати от Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
НА ДЕСНИЦАТА- КОД, БЗНС, БДФ, СЕК".
Предложението е заведено под № 23 от 10.06.2021 г. в 12:30 ч. във входящия
регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11
юли 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и под № 23 от 10.06.2021 г. във
входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл.253, ал. 1 от
Изборния кодекс.
Към предложението са приложени следните документи:
1. Пълномощно от Петър Стефанов Москов.
2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния
кодекс - 1 броя от кандидатите за народни представители на 11 юли 2021 год.
Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс и Решение № 118- НС
от 11 юли 2021год. на ЦИК.
На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във
връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 118- НС от 11 юли 2021
год. на ЦИК и Решение № 143-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК, променено с Решение №
181-НС/06.06.2021г на ЦИК, относно регистрация на Коалиция „НАЦИОНАЛНО
ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА- КОД, БЗНС, БДФ, СЕК", Районната избирателна
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване
с 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 56-НС
ДОПЪЛВА кандидатската листа под № 6, регистрирана с решение № 51НС/08.06.2021г. на РИК – Кюстендил, като
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РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА в кандидатската листа на „НАЦИОНАЛНО
ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА- КОД, БЗНС, БДФ, СЕК", в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно
направеното предложение под № 6, както следва :
6.

Георги Стилианов Щерев, ЕГН ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за
народни представители по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.
След влизане в сила на решението за регистрация, Регистъра на кандидатите за
народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.
След влизане в сила на настоящото решение незабавно на всяко от лицата да
бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК), Приложение № 71-НС от
Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната избирателна
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му.
По т. 2. от дневния ред Назначаване на членовете и ръководствата на
секционните избирателни комисии от № 103100001 до № 1031000019 в община
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на
11 юли 2021 година и утвърждаване на списък на резервните членове.
Постъпило е писмо от Димитър Стаменков – кмет на община Невестино с вх. №
33/04.06.2021 година в 17:05 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен
район – Кюстендилски.
Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 9 от
Изборния кодекс:
1. Протокол от проведени консултации от 04.06.2021 г, не е подписан от
участващите в консултацията лица, както и не постигнато съгласие относно
разпределението на съставите в СИК на територията на общината.
2. Покана с изх.№ 1415/27.05.2021 г. до местните ръководства на партиите и
коалициите за определяне съставите на СИК в Община Невестино;
3. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за
създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите;
представени при консултациите и списъци на резервните членове на СИК
Видно от представената преписка на проведените консултации на 04.06.2021
г. на основание чл.91, ал.6 от ИК не е постигнато съгласие от участващите в
консултациите партии и коалиции придружени с изискуемите съгласно чл.91, ал.4 и
ал.5 документи, по отношение на разпределените места за членовете на СИК и местата
на ръководствата на СИК за Община Невестино.
Поради липса на съгласие РИК – Кюстендил извършва назначаването съобразно
предложенията на партиите и коалициите, участвали в консултациите и съобразявайки
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се с изискванията на Решение № 124-НС/26 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 28НС/28.05.2021г.на РИК – Кюстендил.
При разглеждане на постъпилите документи и предложението на Кмета,
неразделна част е Приложение № 1, тъй като не съответства на разпределените места за
членовете на СИК и местата на ръководствата на СИК за Община Невестино и не е
постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите.
Съобразно влязло в сила Решение № 28-НС/28.05.2021г. на РИК – Кюстендил
постановено в съответствие с Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК за приети
Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и
за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни
представители на 11 юли 2021г. / без съставите на 5- членните СИК и ПСИК/ е както
следва:
Общ
Общ
Общ брой
Общ брой
брой
брой
членове в
членове извън
СИК в членове ръководството ръководството
общината на СИК
на СИК
на СИК

Община

НЕВЕСТИНО

19

КП "ГЕРБ-СДС"
ПП "Има такъв народ"
КП "БСП за БЪЛГАРИЯ"
ПП "ДПС"
КП "Демократична България - обединение"
КП "Изправи се! Мутри вън!"

133

57

76

34
23
19
19
19
19

18
12
10
7
7
3

16
11
9
12
12
16

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе правила при
спазване на принципите за липсва на мнозинство в тях, съответно разпределено
ръководство, предложено от различни политически сили при паритет.
Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4,
чл.89, ал.1 във връзка с чл. 92 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС/26 май 2021 г.
на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на
територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. /без съставите на 5-членните СИК
и ПСИК/ и Решение №28-НС/28.05.2021 г. на РИК-Кюстендил, Районната избирателна
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване
с 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 57-НС
1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от №
103100001 до № 103100019 в общ. Невестино, обл. Кюстендил при произвеждане
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година, съгласно
Приложение № 1, неразделна част от решението.
2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2,
неразделна част от решението.
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На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от
ИК /Приложение № 26-НС от изборните книжа/.
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. Заличаване на регистриран кандидат под № 7 в
кандидатската листа на ПП“ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“
В Районната избирателна комисия- Кюстендил е постъпило заявление от
Драгомира Георгиева Йорданова, ЕГН: ***, с което се обръща към РИК 10 Кюстендил
и заявява, че е регистрирана под № 7 като кандидат за народен представител за
предстоящите на 11 юли 2021г. избори, в листата на ПП“ГРАЖДАНСКА
ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“.
Същата е регистрирана с Решение № 45-НС/07.06.2021г. на РИК 10 Кюстендил,
с което е извършена регистрацията на кандидатската листа на ПП“ГРАЖДАНСКА
ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, където фигурира като кандидат под № 7
В заявлението си Драгомира Георгиева Йорданова посочва, че не желае да
участва в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от листата на
ПП“ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“. Моли РИК-10 Кюстендил да
бъде заличена като кандидат за народен представител от ПП“ГРАЖДАНСКА
ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“..
РИК-10 Кюстендил извърши служебна проверка досежно сочените от заявителя
обстоятелства – дали същата е регистриран като кандидат за народен представител, с
кое решение на РИК, в коя кандидатска листа.
След като взе в предвид, че заявителят Драгомира Георгиева Йорданова
действително е регистрирана като кандидат за народен представител с Решение № 45 –
НС/07.06.2021 г. на РИК – 10 Кюстендил от листата на ПП“ГРАЖДАНСКА
ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, лично изразява желанието си да не участва като
кандидат за народен представител в предстоящите на 11 юли 2021 г. избори, то така
подаденото заявление следва да бъде уважено и регистрацията на кандидата за народен
представител, да бъде заличено по негово изрично волеизявление. В последствие с
молба с вх. № 51/10.06.2021 г., упълномощения представител на политическата партия
е изразил съгласие с така направеното волеизявление с предложения и регистриран
кандидат за народен представител.
Водена от горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 8 и чл. 258 ал.
5 изречение първо от Изборния кодекс и във връзка Решение № 118-НС от 25.05.2021 г.
на ЦИК, Районната избирателна комисия Кюстендил, след проведено поименно
гласуване с 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 58-НС
1. Заличава регистрацията на Драгомира Георгиева Йорданова, ЕГН ***, като
кандидат за народен представител в изборите на 11 юли 2021 г. в листата на
ПП“ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ под № 7.
2. Анулира издаденото удостоверение.
3. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху
информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване
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срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да се впише
„заличен“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
/Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/
СЕКРЕТАР:

/ П /

/Венцеслав Благоев Механджийски/
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