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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 10 

гр. Кюстендил, 18 юни 2021 година 

 

 Днес, 18.06.2021 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:  

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Относно: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината, както и 

одобряване на тиража на бюлетината за Десети изборен район - Кюстендилски 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Относно: Разпределение на членовете на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски за отговорници на определен брой СИК 

на територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, 

както и определяне на съответните им задължения. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Относно: Сключване на граждански договор със специалист – технически 

сътрудник към РИК - Кюстендил 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4. Относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия  в Десети 

изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - 

Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите 

на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по 

чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за народни 
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представители на 11 юли 2021 г. на територията на Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски за предаване на избирателни списъци на 

Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил от 

произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

6. Относно: Реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижна избирателна кутия в 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“ 13 гласа „Против“ – 

няма. 

 

По т.1 от дневния ред: Одобряване на графичния файл с образец на 

бюлетината, както и одобряване на тиража на бюлетината за Десети изборен район - 

Кюстендилски 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1, от Изборния кодекс, Решение № 

50-НС/20.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район- 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с  13  гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 68-НС 

Одобрява графичния файл с образец на Бюлетина за народни представители за 

Изборен район № 10 – Кюстендилски. 

1. Одобрява тиража на Бюлетината за народни представители за Изборен район № 

10 – Кюстендилски, а именно: 132 000 бр. за изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 Заседанието бе напуснато от Евелина Стефанова Нешева – член на РИК 

  

По т.2 от дневния ред: Разпределение на членовете на Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за отговорници на определен брой 

СИК на територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, 

както и определяне на съответните им задължения 

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

РЕШЕНИЕ № 69-НС 



 

3 
 

            Разпределя членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски за отговорници за определен брой СИК на територията на съответната 

община в деня преди изборите и в изборния ден, както следва: 

Община Избирателна 

секция 

Отговорници Тел. за връзка 

Община Бобов дол 1004000001 

1004000026 

Катя Георгиева Димитрова  

Десислава Василева Костадинова-

Стоянова 

0898 969 476 

0896 047 473 

Община Бобошево 100500001 

100500010 

Илиян Георгиев Хаджийски 0887 812 968 

Община Кочериново 102700001 

102700016 

Илиян Георгиев Хаджийски 0887 812 968 

Община Кюстендил 102900001 

102900030 

102900031 

102900060 

102900061 

102900090 

102900091 

102900112 

 

Евелина Стефанова Нешева 

Александра Колева 

Румяна  Иванова Сергиева-Димитрова 

 

0894 643 216 

0897 272 633 

0885 524 999 

Община Невестино 103100001 

103100019 

Ивайло Радойчев Анастасов 0897 993 456 

Община Рила 103800001 

103800007 

Илиян Георгиев Хаджийски 0887 812 968 

Община Сапарева баня 104100001 

 

104100009 

Мария Димитрова Чочова 

 

Йорданка Лазарова Наумова- 

Метаниева 

0888 557 991 

 

0894 300 966 

Община Дупница 104800001 

104800038 

104800039 

104800075 

Десислава Василева Костадинова-

Стоянова 

Йорданка Лазарова Наумова- 

Метаниева 

Мария Димитрова Чочова 

0896 047 473 

 

0894 300 966 

0888 557 991 

Община Трекляно 105000001 

105000009 

Симеонка Асенова Велкова–Манова 

Миленка Цекова Стоянова 

0898 551 271 

0896 732 618 

            Определените отговорници отговарят и за ПСИК образувани в  съответните 

общини за които отговарят. 
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Определените отговорници следва да осъществят контрол по транспортирането 

на изборните книжа и материали до секциите, както и контрол относно оборудването и 

охраната на изборните помещения; да позвънят вечерта преди изборния ден на 

председателите на СИК, относно готовността на съответната СИК за изборния ден; при 

взаимодействие със съответната общинска администрация да осъществят контрол по 

снабдяване на СИК с изправна техника и други изборни книжа и материали; да 

упражнят контрол за изпълнение на задълженията на СИК по оборудване на изборното 

помещение, пространството около него, както и сградата, в която се помещава 

съответната СИК. 

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. Сключване на граждански договор със 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 № 70-НС 

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на 

граждански договор със специалист към Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, а имено:   

Десислава Василева Стойнева, ЕГН ***, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 

2021 г. на ЦИК. 

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. 4 от дневния ред. Определяне на членове на Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната 

администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и 

оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и 

материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. на територията на Десети изборен район – 

Кюстендилски 

При приключване на работата си Районна избирателна комисия  в Десети 

изборен район - Кюстендилски следва да предаде за съхранение в  Областна 

администрация - Кюстендил създадената в Комисията документация от произведените 

избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран 

екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, 

жалби, сигнали, заявления, други регистри, печата на РИК 10 и др.). За предаването се 
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съставя приемо-предавателен протокол, в който се описват броят и видът на 

предадените изборни книжа и материали. Протоколът се подписва от председателя, 

секретаря и член на Районна избирателна комисия  в Десетки изборен район - 

Кюстендилски от различни партии и коалиции и от определените със заповед на 

областния управител длъжностни лица. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296, ал. 4 от Изборния 

кодекс и Решение № 26-НС/17.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

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

„За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 71-НС 

            1. ОПРЕДЕЛЯ И ОПРАВОМОЩАВА:  

- Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина – председател на РИК  

- Венцеслав Благоев Механджийски - секретар на РИК 

-  Александра Колева – член на РИК 

  След приключване на работата си РИК - Кюстендил да предадат на Областна 

администрация - Кюстендил:  екземплярите от приемо-предавателните протоколи и 

оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и 

материали по чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс, с изключение на документите, 

предназначени за Централна избирателна комисия. 

2. За предаването да се състави приемо-предавателен протокол, в който се описват 

броят и видът на предадените изборни книжа и документи. 

3. Възлага и оправомощава определените в т. 1 от настоящото решение членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски да 

подпишат съставения за целта приемо-предавателен протокол. 

Решението влиза незабавно след приемането му от Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

По т. 5 от дневния ред. Определяне на членове на Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на избирателни списъци 

на Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил от произвеждането на 

избори за народни представители на 11 юли 2021 г. 

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 № 72-НС 

1. Определя следните членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски, които да предадат на Териториално звено на Главна 

дирекция ГРАО - Кюстендил получените от секционните избирателни комисии 

и подвижните секционни избирателни комисии: избирателни списъци, 

декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за 

допълнително вписване на придружителите, с правото да подпишат съставения 

за целта протокол: 

- Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина 
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- Венцеслав Благоев Механджийски 

- Илиян Георгиев Хаджийски 

2. Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

предоставя избирателните списъци от произведените избори за народни 

представители на 11 юли 2021 г. на Териториално звено на Главна дирекция 

ГРАО – Кюстендил не по-късно от 15 юли 2021 г. За предаването на списъците 

се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски и Териториално 

звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна 

комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

 

По т. 6 от дневния ред Реда за образуване на секции за гласуване на избиратели 

с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 14, чл. 10, чл. 90 и чл. 234 във връзка с чл. 235 от 

Изборен кодекс, както и Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски, след проведено 

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

 

РЕШЕНИЕ № 73-НС 

1. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия 
2. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни 

представители на 11 юли  2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които 

не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в 

изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

3. Това решение определя реда за образуване само на секции за гласуване на 

избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

4. Редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за 

здравето, с подвижна избирателна кутия се определя с отделно решение на 

Районната избирателна комисия. 

5. Ако избиратели с трайни увреждания, подали заявление за гласуване с ПСИК, 

бъдат поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за 

здравето, следва да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна 

кутия, предназначена за избиратели, поставени под задължителна карантина или 

изолация. За целта органът по чл. 23, ал. 1 от ИК в деня преди изборите (10 юли 

2021 г.) извършва служебна проверка, дали лицата в съставените избирателни 

списъци на лица, подали заявления за гласуване с ПСИК фигурират в списъка на 

карантинираните лица към съответната регионална здравна инспекция. Органът 

по чл. 23 ал. 1 от ИК  предприема служебно действия по заличаване от 

избирателния списък, в който тези лица са вписани, съответно по дописването 

им в избирателния списък (под черта) на ПСИК за гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина или изолация. 
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IІ. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия 

6. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията 

на Област Кюстендил до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден), ако има 

подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им 

позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но 

желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в 

случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък 

по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място. 

7. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 

(Приложение № 14-НС от изборните книжа) се подават до кмета на 

общината/кметството. Заявленията са саморъчно подписани и могат да бъдат 

подадени от упълномощено лице, или изпратени по пощата, факс, или 

електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на 

общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено 

искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му 

адрес. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. 

8. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/ЛН, постоянният 

адрес/адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по 

чл. 36 ИК. 

9. Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на 

избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга 

по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е 

неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, 

удостоверяващ увреждането, както и медицинска епикриза от други медицински 

органи, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива 

увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до 

избирателната секция. 

10. Когато до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко 

от 10 заявления от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с 

подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява РИК за броя на 

подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение 

определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

11. Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на 

общината, образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия с 

нарочна заповед и утвърждава нейния номер, както и насрочва (определя дата, 

място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с 

консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна СИК, която ще 

обслужва подвижната избирателна кутия. Заповедта се оповестява публично – 

на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата 

на общината. 

12. На територията на всеки район се назначава най-малко една подвижна 

секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, 

заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. 

ІІІ. Назначаване състав на ПСИК 

13. Когато консултации за съставите на подвижните секционни избирателни 

комисии (ПСИК)  не са проведени едновременно с консултациите за 

назначаването на секционните избирателни комисии, същите се провеждат при 

кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на 
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секционни избирателни комисии не по-късно от 28 юни 2021 г. (12 дни преди 

изборния ден). 

14. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната 

избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 30 юни 2021 г. (10 дни преди 

изборния ден). 

15. Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва 

подвижната избирателна кутия, не по-късно от 10 дни преди изборния ден. 

16. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите 

и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК, Решение № 124-НС 

от 26 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 225-НС/13 юни 2021 г. на ЦИК. 

ІV. Избирателен списък за гласуване в ПСИК 

17. Избирателен списък за гласуване с ПСИК (Приложение № 2-НС от изборните 

книжа) се съставя от кмета на общината, когато не по-късно от 26 юни 2021 г.(14 

дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. 

18. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е 

назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да 

гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за 

това в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден, може да подаде заявление 

до кмета на общината/района не по-късно от 05.07.2021 (5 дни преди изборния 

ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната 

избирателна кутия. 

19. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има 

право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) се вписва в 

избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното 

място по настоящия си адрес, ако до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден) 

подаде заявление до органа по чл. 23, ал. 1 ИК. При образувана секция за 

гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена СИК такъв избирател 

може да подаде заявление и в срока по т. 15. 

20. След вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия кметът на 

общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 

37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес. 

21. Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия 

се допускат до 5 юли 2021 г. (5 дни преди изборния ден). 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна 

комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


