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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 14 

гр. Кюстендил, 29 юни 2021 година 

 

 Днес, 29.06.2021 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, 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 и Миленка Цекова Стоянова – член на РИК  

 Отсъстваха: Илиян Георгиев Хаджийски – зам.-председател на РИК и Румяна 

Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 

11 юли 2021 година. 

    Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Определяне на представители на РИК - Кюстендил, които да предадат изборни 

книжа и материали на секционните избирателни комисии на територията на 

Десети изборен район – Кюстендил в изборите за народни представители за 

Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г. 

    Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Приемане на оперативен план за организиране на демонстративни пробни 

гласувания във всички населени места, в които ще има гласуване с машина  и 

график за граждани по общини относно пробно гласуване със СУЕМГ с 

инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 юли 

2021 година. 

    Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4. Реда за съхранение и предаване от Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски на Протоколи - Приложение № 96-НС-кр и 
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Приложение № 96-НС-хм на Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна 

секционна избирателна комисия (ПСИК) при произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на членове на РИК 10 - 

Кюстендилски които да го предоставят на СИК за подписване на приемо-

предавателен протокол. 

    Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Утвърждаване на график и определяне на отговорници за провеждането на 

обученията на ръководствата и членовете на секционни избирателни комисии по 

общини. 

    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“ 11 гласа „Против“ – 

няма. 

По т. 1 от дневния ред:  Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 11 юли 2021 година 

Постъпило е предложение: 

 От КП ГЕРБ-СДС с вх.№ 124/28.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на 

територията на община Кюстендил 

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

РЕШЕНИЕ № 98-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

съгласно направеното предложение от КП ГЕРБ-СДС, както следва: 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и фамилия на 

освободения член на СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на СИК 

102900002 Член Светлана Борисова Спасова Мария Стойнева Георгиева 

102900002 член Ани Славчова Георгиева Марияна Панчова Борисова 

102900023 Секретар Ива Мирославова Иванова Венета Георгиева Кръстева 

102900037 Председател Ивета Христова Христова Владимир Боянов Велинов 

102900038 Член Владислав Ивайлов Йовев Илонка Симеонова Гаврилова 

102900061 Председател Мария Симеонова Стойкова Александра Кирилова Стоянова 

102900072 Член Теодосий Станойков Петров Николай Валериев Николов 

102900086 Секретар Анелия Пенчова Алексова Бойчо Станков Крумов 
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102900104 Член Мартин Любенов Свиленов Валентина Любенова Свиленова 

102900112 Член Гергана Валентинова 

Светославова 

Ивета Христова Христова 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове 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. 

 По т.2 от дневния ред  Определяне на представители на РИК - Кюстендил, 

които да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на 

територията на Десети изборен район – Кюстендил в изборите за народни 

представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г. 

 Необходимо е да бъдат определени представители на РИК -Кюстендил, които 

съвместно с общинските администрации в Десети изборен район - Кюстендил да 

предадат на секционните избирателни комисии изборни книжа и материали в 

предизборния ден на 10 юли 2021 г. 

 Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18  и чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от 

Изборния кодекс, Решение № 341-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК и Решение № 342-НС/от 

28.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 99-НС 

  

 ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия - Кюстендил, 

които подпишат съответните протоколи, както и да предадат изборните книжа и 

материали на СИК/ПСИК на територията на Десети изборен район – Кюстендилски в 

изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г., 

както следва: 

ОБЩИНА Бобов дол – Катя Димитрова, Десислава Костадинова-Стоянова 

ОБЩИНА Бобошево – Ивайло Анастасов 

ОБЩИНА Дупница – Десислава Костадинова-Стоянова и Мария Чочова 

ОБЩИНА Кюстендил –  Александра Колева, Евелина Нешева и Румяна Димитрова 

ОБЩИНА Кочериново – Илиян Хаджийски 

ОБЩИНА Рила – Илиян Хаджийски 

ОБЩИНА Сапарева баня – Мария Чочова и Йорданка Наумова-Метаниева 

ОБЩИНА Невестино - Ивайло Анастасов 

ОБЩИНА Трекляно – Симеонка Велкова-Манова и Миленка Цекова Стоянова  
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 Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от 

членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, 

съвместно с общинските администрации, както следва: 

Община Дата Час 

Кюстендил 10 юли 2021 г. съгласно Приложение № 1 

Трекляно 10 юли 2021 г. 13:00 часа 

Невестино 10 юли 2021 г. 14:30 часа 

Бобошево 10 юли 2021 г. 17:00 часа 

Рила 10 юли 2021 г. 14:00 часа 

Кочериново 10 юли 2021 г. 15:30 часа 

Бобов дол 10 юли 2021 г. 17:00 часа 

Сапарева баня 10 юли 2021 г. 17:30 часа 

Дупница 10 юли 2021 г. съгласно Приложение № 2 

 

 Приложение № 1 за община Кюстендил и Приложение № 2 за общ. Дупница, 

неразделна част от настоящето решение. 

 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:  Приемане на оперативен план за организиране на 

демонстративни пробни гласувания във всички населени места, в които ще има 

гласуване с машина  и график за граждани по общини относно пробно гласуване със 

СУЕМГ с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 

юли 2021 година. 

 Необходимо е да бъдат определен оперативен план за организиране на 

демонстративни пробни гласувания във всички населени места на територията на 

Десети изборен район – Кюстендилски с представители на РИК -Кюстендил, които 

съвместно с общинските и областните администрации, в които ще има гласуване с 

машини  /СУЕМГ/ с инсталирана демо версия преди изборите за народни 

представители ва 11 юли 2021г. 

 Предвид горното и на основание чл. 70, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2и 

Изборния кодекс, и във вр. с изпълнение на писмо изх. № НС-15-517/28.06.2021г. на 

ЦИК и писмо № ОА-37-00-47/29.06.2021г. на Областния управител на Област 

Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно гласуване  с 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 100-НС 

 Във връзка с доставените 3 /три/ броя специализирани устройства за машинно 

гласуване с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 

юли 2021г. ги предоставя както следва: 

 Една  машина за демонстративни пробни гласувания в Община Кюстендил, 

която да се постави  в Туристически информационен център – Кюстендил, намиращ се 

в центъра на гр. Кюстендил, площад „Велбъжд“ срещу сградата на Община Кюстендил 

 Втората машина за демонстративни пробни гласувания в Община Дупница, 

която да бъде поставена в сградата на Община Дупница, площад „Свобода“ № 1, 

партерен етаж. 

 Третата машина за демонстративни пробни гласувания за останалите общини, в 

които има машинно гласуване в следния график: 

 От 30.06.2021г. до 07.07.2021г. в Туристически информационен център – 

Кюстендил, намиращ се в центъра на гр. Кюстендил, площад „Велбъжд“ срещу 

сградата на Община Кюстендил от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 

часа. 

 От 30.06.2021г. до 05.07.2021г.  в гр. Дупница, която да бъде поставена в 

сградата на Община Дупница, площад „Свобода“ № 1, партерен етаж от 10:00 часа до 

12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа. 

 На 07.07.2021г. за Община Невестино в сградата на общината, партерен етаж, от 

18:00 часа до 20:00 часа 

 На 02.07.2021г. за Община Бобошево в сградата на общината, партерен етаж, от 

18:00 часа до 20:00 часа 

 На 05.07.2021г. за Община Рила в сградата на общината, партерен етаж, от 18:00 

часа до 20:00 часа 

 На 06.07.2021г. за Община Кочеринова в сградата на общината, партерен етаж, 

от 18:00 часа до 20:00 часа 

 На 06.07.2021г. за Община Сапарева баня в сградата на общината, партерен етаж 

от 18:00 часа до 20:00 часа 

 На 07.07.2021г. за Община Бобов дол в сградата на общината, партерен етаж от 

18:00 часа до 20.00часа. 

 За Община Кюстендил възлага на дежурните членове на РИК- Кюстендил да 

осъществяват в указаните дати и часове помощ на гражданите и контрол над СУЕМГ.    

 За Община Дупница, Сапарева баня и Бобов дол,  възлага изпълнението на 

решението на Мария Чочова, Десислава Костадинова - Стоянова, Йорданка Наумова- 

Метаниева и Катя Димитрова. 

 За Община Невестино на Ивайло Анастасов 

 За Община Бобошево на Илиян Хаджийски 

            За  Община Рила на Евелина Нешева 

 За Община Кочериново на Евелина Нешева   

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. 
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 По т.4 от дневния ред: Реда за съхранение и предаване от Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на Протоколи - Приложение № 96-

НС-кр и Приложение № 96-НС-хм на Секционна избирателна комисия 

(СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) при произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на членове на РИК 

10 - Кюстендилски които да го предоставят на СИК за подписване на приемо-

предавателен протокол. 

 Предвид горното и на основание чл. 70, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Изборния кодекс, и във вр. с  Решение № 341-НС/ 28.06.2021 г. на ЦИК и Решение № 

339-НС/27.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 101-НС 

 

 Съгласно Решение № 341-НС/28 юни 2021 г на ЦИК, с което са приети 

Методически указания на ЦИК и Решение № 339-НС/27.06.2021 г. на ЦИК касаещи 

прилагането на Приложения  № 96-НС-мх и Приложение № 96-НС-кр от изборните 

книжа да останат на съхранение в Областна администрация – Кюстендил и при 

уведомяване от СИК при необходимост от попълването им да се предаде на определи в 

настоящото решение членове на РИК, които да го предоставят на СИК, съгласно 

оформен приемо-предавателен протокол с фабричния  номер. 

- Евелина Нешева 

- Илиян Хаджийски 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 По т.5 от дневния ред: Утвърждаване на график и определяне на отговорници 

за провеждането на обученията на ръководствата и членовете на секционни 

избирателни комисии  и ПСИК по общини. 

 На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс ЦИК, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване  с 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 102-НС 

 Определя дата и час за провеждане на обученията на СИК/ПСИК по общини, 

както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети 

район – Кюстендилски, както следва: 

 

Община Дата Секция Обучаващи от РИК Място на 

провеждане на 

обучението 

  05.07.2021 г. №102900001-    



 

7 
 

  

  

  

 

Кюстендил 

18:00 ч.  

06.07.2021 г. 

18:00 ч. 

07.07.2021 г. 

18:00 ч 

№102900040 

№102900041- 

№102900080 

№102900081-

№102900113 

 

 

Тодорка Илиева-Скрипкина 

Венцеслав Механджийски 

 

Читалище 

„Братство” 

  

  

  

  

  

  

Дупница 

  

06.07.2021 г. 

15:30 ч. 

 

06.07.2021 г. 

17:30 ч. 

 

07.07.2021 г. 

17:00 ч. 

 

№104800001- 

№104800025 

 

№104800026- 

№104800050 

 

№104800051- 

№104800076 

 

 

 

Десислава Стоянова 

Мария Чочова 

Катя Димитрова  

Йорданка Наумова-

Метаниева 

 

  

  

Общински 

драматичен 

театър „Невена 

Коканова“ 

  

  

  

 

Бобошево 04.07.2021 г. 

15:00 ч. 

№100500001- 

№100500010 

Ивайло Анастасов Малката зала на 

читалище „Лоза” 

 Невестино 04.07.2021 г. 

10:00 ч. 

  

12:00 ч. 

№103100001- 

№103100010 

  

№103100011- 

№103100019 

 

 

Ивайло Анастасов 

  

  

 

  

Залата на 

общинска 

администрация 

Сапарева баня 08.07.2021 г. 

17:00 ч. 

№104100001- 

№104100010 

Десислава Стоянова  

Мария Чочова 

Катя Димитрова  

Йорданка Наумова-

Метаниева 

 

Малка зала на 

читалище 

„Просветен лъч” 

 Бобов дол 05.07.2021 г. 

17:00 ч. 

№100400001- 

№100400027 

Десислава Стоянова  

Мария Чочова 

Катя Димитрова  

Йорданка Наумова-

Дом на културата 
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Метаниева 

 Трекляно 07.07.2021 г. 

10:00 ч. 

№10500001- 

№10500009 

Симеонка Манова 

Миленка Стоянова 

Залата на община 

Трекляно 

 Рила 04.07.2021 г. 

14:00 ч. 

№103800001-

№103800008 

Тодорка Петкова 

Венцеслав Механджийски 

Залата на 

Общината 

Кочериново 04.07.2021 г. 

10:00 ч. 

№102700001- 

№102700016 

Тодорка Петкова 

Венцеслав Механджийски 

Пленарна зала на 

читалище „ 

Пробуда” 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


