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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 13 

гр. Кюстендил, 28 юни 2021 година 

 

 Днес, 28 юни 2021 година от 18:50 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 Миленка Цекова Стоянова – 

член на РИК и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК 

 Отсъстваха:  Александра Колева – член на РИК, 

 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Относно:  Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на 

членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на 

община Бобов дол в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Относно: Назначаване състав на ПСИК в Община Дупница за провеждане на избори за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Относно: Назначаване състав на ПСИК в Община Сапарева баня за провеждане на 

избори за народни представители на 11 юли 2021 г. 

     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4. Относно: Назначаване състав на ПСИК в Община Рила за провеждане на избори за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Относно: Назначаване състав на ПСИК в Община Кюстендил за провеждане на избори 

за народни представители на 11 юли 2021 г. 
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     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

6. Относно: Назначаване състав на ПСИК в Община Бобов дол за провеждане на избори 

за народни представители на 11 юли 2021 г.  

     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

7. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Трекляно, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители 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:  Формиране и утвърждаване на единен номер и 

определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания на територията на община Бобов дол в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

Постъпило е  заповед № 3-375/28.06.2021 г. с вх.№ 119/28.06.2021 г. в РИК- 

Кюстендил от кмета на община Бобов дол – Елза Величкова за образуване на ПСИК на 

територията на община Бобов дол, тъй като има подадени 12 бр. заявления от 

избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

  На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 

225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 91-НС 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Бобов 

дол в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. –  ПСИК 100400027 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 100400027 – 5 членна. 

3. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от 

една и съща партия или коалиция. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 По т.2 от дневния ред: Назначаване състав на ПСИК в Община Дупница за 

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

С вх. № 91/22.06.2021 г. в РИК- Кюстендил е постъпило писмо от Община 

Дупница с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 

и ал.9 от ИК. 

РИК-Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 

от ИК. 

 На основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 

ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, Решение № 86-НС/25.06.2021 г. на РИК – Кюстендил и 

Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 
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изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 92-НС 

  

 НАЗНАЧАВА състав на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Дупница  с № 104800076, както следва: 

Длъжност в ПСИК Име, презиме и фамилия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванка Георгиева Кралева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Данчов Симеонов 

 СЕКРЕТАР Катя Александрова Николова 

 ЧЛЕН Елена Стойнева Евлогиева 

 ЧЛЕН Андрей Емилов Благоев 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение № 

26-НС. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 По т.3 от дневния ред: Назначаване състав на ПСИК в Община Сапарева баня 

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

С вх. № 41/09.06.2021 г. в РИК- Кюстендил е постъпило писмо от Община 

Сапарева баня с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 

91, ал.8 и ал.9 от ИК. 

РИК-Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 

от ИК. 

 На основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 

ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, Решение № 87-НС/25.06.2021 г. на РИК – Кюстендил и 

Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12  гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 93-НС 

 НАЗНАЧАВА състав на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Сапарева баня  № 104100010, както следва: 

Длъжност в комисията Име, презиме и фамилия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ралица Георгиева Величкова 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Здравка Тодорова Йовичина 

 СЕКРЕТАР Ирена Иванова Костадинова 

 ЧЛЕН Георги Димитров Джаджаров 

 ЧЛЕН Камелия Кирилова Гювийска 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение № 

26-НС. 
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 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 По т.4 от дневния ред: Назначаване състав на ПСИК в Община Рила за 

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

С вх. № 105/25.06.2021 г. в РИК- Кюстендил е постъпило писмо от Община Рила 

с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от 

ИК. 

РИК-Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 

от ИК. 

 На основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 

ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, Решение № 88-НС/25.06.2021 г. на РИК – Кюстендил и 

Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 94-НС 

 НАЗНАЧАВА състав на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Рила  № 103800008, както следва: 

Длъжност в ПСИК Име, презиме и фамилия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Стефан Василиев Янев 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Уруч Хюсеин Зърбаш 

 СЕКРЕТАР 

Димитър Николаев Николов 

 ЧЛЕН 

Стефана Георгиева Гешева 

 ЧЛЕН 

Васил Асенов Булянски 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение № 

26-НС. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

По т.5 от дневния ред: Назначаване състав на ПСИК в Община Кюстендил за 

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

С вх. № 126/28.06.2021 г. в РИК- Кюстендил е постъпило писмо от Община 

Кюстендил с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 

ал.8 и ал.9 от ИК. 

РИК-Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 

от ИК. 

 На основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 

ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, Решение № 89-НС/25.06.2021 г. на РИК – Кюстендил и 

Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 95-НС 

 НАЗНАЧАВА състав на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Кюстендил  № 102900113, както следва: 

Длъжност в ПСИК Име, презиме и фамилия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Илияна Атанасова Чифличка 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Милен Андонов Чифлигаров 

СЕКРЕТАР 
Александра Андреева 

Миленкова 

ЧЛЕН Соня Йорданова Гикова 

ЧЛЕН Емил Добрев Динев 

ЧЛЕН Антон Георгиев Андонов 

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение № 

26-НС. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

По т.6 от дневния ред: Назначаване състав на ПСИК в Община Бобов дол за 

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

С вх. № 32/10.06.2021 г. в РИК- Кюстендил е постъпило писмо от Община Бобов 

дол с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и 

ал.9 от ИК. 

РИК-Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 

от ИК. 

 На основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 

ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК и Решение №91-НС/28.06.2021 г. на РИК и Решение № 225-

НС/13.06.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 96-НС 

 НАЗНАЧАВА състав на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Бобов дол  № 100400027, както следва: 

Длъжност в ПСИК Име, презиме и фамилия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Кирил Стефанов Скоклев 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Соня Иванова Факирска 

 СЕКРЕТАР Марио Емилов Първанов 

 ЧЛЕН Николай Венциславов Кръстев 

 ЧЛЕН Габриела Христова Андонова  

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение № 

26-НС. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

По т. 7 от дневния ред:  Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Трекляно, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 година 

Постъпило е предложение: 

 От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 115/25.06.2021 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Трекляно. 

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

РЕШЕНИЕ № 97-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Трекляно 

съгласно направеното предложение от  ПП „Движение за права и свободи“, както 

следва: 

Секция № Длъжност 

в СИК 

Име, презиме и фамилия на 

освободения член на СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 

СИК 

105000009 ЧЛЕН Анка Николова Георгиева Татяна Кирилова Димитрова 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


