РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ
ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ
ПРОТОКОЛ
№ 16
гр. Кюстендил, 06 юли 2021 година

Днес, 06 юли 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,
Венцеслав Благоев Механджийски – секретар на РИК, Евелина Стефанова Нешева –
член на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК, , Симеонка Асенова ВелковаМанова – член на РИК, Александра Колева – член на РИК, Миленка Цекова Стоянова –
член на РИК и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК
Отсъстваха: Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Десислава
Василева Костадинова-Стоянова – член на РИК, Катя Георгиева Димитрова – член на
РИК, Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 104-НС/02.06.2021 г. на
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
2. Относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 108-НС/02.06.2021 г. на
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
3. Относно: 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
4. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община
Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 година
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
5. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община
Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 година
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
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6. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община
Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 година
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
7. Относно: Реда за предаване от Секционна избирателна комисия
(СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на Районна
избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при
попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов
протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г. и определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на
приемо-предавателен протокол – Приложение № 83-НС
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
8. Относно: Оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК –
Кюстендил в изборния ден на 11 юли.2021 г. при произвеждане на изборите за
народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
9. Относно: Изменение на решение № 100-НС/29.06.2021г. по оперативен план за
организиране на демонстративни пробни гласувания във всички населени места
със СУЕМГ с инсталирана демо версия преди изборите за народни
представители на 11 юли 2021год.
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
10. Относно:. Допуска промени в съставите на СИК на територията на община
Бобов дол съгласно допусната техническа грешка и направените предложения от
КП „Демократична България - Обединение“ и КП „БСП за България.
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
11. Относно:: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община
Сапарева баня област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 година
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
12. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община
Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 година
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
13. Относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 185/05.06.2021 г. от Областния
управител на Област Кюстендил – г-н инж.Ал. Пандурски.
Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
14. Относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 190/06.07.2021 г. от Сония
Димитрова – член на ПП „Възраждане“ във връзка с залепени предизборни
плакати на други партии ПП“БСП“ и ПП „ГЕРБ“ върху плакати на ПП
„Възраждане“
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“ 8 гласа „Против“ –
няма.

По т.1 от дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение № 104НС/02.06.2021 г. на Районна избирателна комисия 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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 109-НС
Допуска поправка на явна техническа грешка в Решение № 104-НС/02.06.2021 г.
на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.
В СИК № 102900003 член
Руменова Павлова“

вместо „Паула Руменова Павлова“ да се чете „Паола

В СИК № 102900025 зам.-председател вместо „Александър Руменов Георгиев“ да се
чете „Александър Руменов Илиев“
В СИК № 102900044 зам.-председател вместо „Весела Иванова Даволийска“ да се чете
„Весела Иванова Давулийска“
В СИК № 102900050 член вместо „Милена Здравчова Миленова“ да се чете „Милена
Здравчова Младенова“
В СИК № 102900080 член вместо „Мариела Бисерова Петрова“ да се чете „Памела
Бисерова Петрова“
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: Поправка на техническа грешка в Решение № 108НС/02.06.2021 г. на Районна избирателна комисия 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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 110-НС
Допуска поправка на явна техническа грешка в Решение № 108-НС/02.06.2021 г.
на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.
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В СИК № 105000007 вместо Лидия Раденкова Рангелова да се чете „Лидия Раденкова
Христова“
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: 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
Постъпили са предложения:








От КП „Изправи се! Мутри вън! с вх.№ 163/02.07.2021 г. и вх.№ 179/05.07.2021
г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за
промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
От КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№ 164/02.07.2021 г. и вх.№
169/03.07.2021 г. , вх.№ 175/04.07.2021 г. вх.№ 191/06.06.2021 г. Районна
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в
съставите на СИК на територията на община Кюстендил
От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 171/03.07.2021 г. в Районна
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в
съставите на СИК на територията на община Кюстендил
От КП ГЕРБ-СДС с вх.№ 184/05.07.2021 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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ №111-НС
Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
съгласно направените предложения от КП „Изправи се! Мутри вън!, КП
„Демократична България – Обединение“, ПП „Движение за права и свободи“ и 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

102900001 Член

Емил Любенов Илиев

Райчо Петров Стойков

102900008 Член

Михаил Емилов Лучански

Борислава Валентинова Тасева

102900023 Член

Денислав Любомиров Велинов

Красимира Боянова Гигова

102900027 Член

Даниела Георгиева Николова

Евелина Тончева Миланова

102900030 Зам.Светлозара Здравкова Иванова
председател

Ивона Благоева Цекова

102900031 Председател Михаела Мариова Александрова Светлозара Здравкова Иванова
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102900037 Зам.председател

Светослава Йорданова Бучева

Елица Георгиева Христова

102900043 член

Десислава Пламенова Драганова Боянка Христова Накова

102900043 Член

Владислав Стоянов Иванов

Евелина Любенова Методиева

102900046 Секретар

Миглена Кирилова Илиева

Деян Христов Къртев

102900047 Член

Маргарита Николова Цветанска Илонка Росенова Иванова

102900058 Член

Виктор Николов Карамфилов

Стлиян Владимиров Стоименов

102900065 Член

Денислав Ивов Иванов

Боряна Атанасова Иванова

102900066 Председател Невена Лъчезарова Илиева

Денислав Ивов Иванов

102900076 Член

Ангелина Стоимирова Генина

Тодор Григоров Шахънов

102900083 Зам.Илонка Росенова Иванова
председател

Николинка Костадинова Янева

102900089 Член

Атанас Георгиев Добрев

Гергана Иванова Крумова

102900099 Член

Тимка Коцева Стоименова

Бисер Иванов Николов

102900101 Член

Снежанка Пенчова Костадинова Емил Добрев Динев

102900103 Член

Адриан Бойков Любенов

Ива Светлинова Лескова

102900106 Член

Анди Мисир Яшари

Оля Иванова Максева

102900109 Член

Мария Георгиева Немирникова

Румен Тончев Миланов

102900113 Член

Емил Добрев Динев

Емил Кирилов Николов

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. 4 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията
на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 година
Постъпили са предложения:


От КП „Изправи се! Мутри вън!” с вх.№ 163/02.07.2021 г. в Районна
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в
съставите на СИК и ПСИК на територията на община Дупница
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От КП „ГЕРБ-СДС с вх.№ 168/03.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в
Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК и ПСИК
на територията на община Дупница
От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 172/03.07.2021 г. с вх.№
174/04.07.2021 г. и вх. № 186/05.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в
Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК и ПСИК
на територията на община Дупница
От КП “Демократична България – Обединение” с вх. № 188/05.07.2021г. в
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за
промяна в съставите на СИК и ПСИК на територията на община Дупница

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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 112-НС
Допуска промени в съставите на СИК и ПСИК на територията на община
Дупница, съгласно направените предложения от КП „Изправи се! Мутри вън!“, КП
ГЕРБ-СДС, ПП „Движение за права и свободи“ и КП “Демократична България –
Обединение”, както следва:
Секция №

Длъжност в
СИК

Име, презиме и фамилия на
освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на
новоназначения член на СИК

104800001

Член

Петко Стефчов Батов

Христина Георгиева Хайдушка

104800003

Член

Весела Павлова Михайлова

Николина Валериева Викторова

104800004

Председател Петя Николова Берова

Роза Йосифова Билярска

104800007

Член

Ия Георгиева Христова

Недялка Василева Стамболийска

104800008

Член

Ивана Руменова Гарчева

Евелина Николова Гусийска

104800009

Член

Кристина Лъчезаровна Апостолова

Йордан Спасов Гусийски

104800010

Секретар

Даниела Асенова Кацарска

Албена Василева Лазарова

104800014

Секретар

Лъчезар Йорданов Боцев

Иванка Драганова Караджова

104800014

Член

Александра Светославова Стефанова Вероника Василева Пехливанска

104800015

Член

Мария Мартинова Киркова

Стоянка Христова Колева

104800017

Член

Емануил Красимиров Тодоров

Пламен Велков Христов

104800018

Председател Даниела Иванова Борисова

104800019

Зам.председател

Венета Александрова Тренчева

Даниела Иванова Борисова

104800021

Член

Деница Божидарова Тодорова

Гергана Йорданова Апостолова

104800021

Член

Мирослав Любомиров Зографски

Венера Иванова Георгиева
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Венета Александрова Тренчева

104800022

Председател Деница Стефанова Костова

Крум Николов Падалски

104800023

Член

Диляна Билянова Иванова

104800024

Председател Диляна Билянова Иванова

Евелина Тончева Миланова

104800024

Член

Славянка Георгиева Вуковска

Георги Богомилов Костадинов

104800024

Член

Камелия Николова Владимирова

Пламен Георгиев Апостолов

104800025

Зам.председател

Симона Боянова Берова

Гергана Йорданова Апостолова

104800026

Секретар

Росица Асенова Григорова

Милена Пламенова Тодорова

104800026

Член

Димитрина Иванова Малинова

Надка Генчова Карабельова

104800031

Член

Деница Бойкова Здравкова

Никола Николаев Николов

104800032

Член

Светлана Кирилова Ташева -Заркова Деян Теодоров Станчев

104800033

Член

Августина Димитрова Русинова

Александър Николов Янев

104800034

Член

Димитър Александров Русинов

Спасислава Иванова Цекова

104800035

Член

Адрияна Проданова Григорова

Руслан Андреев Вейс

104800036

Член

Силвия Цветанова Дончева

Емил Валентинов Петров

104800036

Член

Ели Георгиева Станинска

Валентина Кирилова Йорданова

104800036

Член

Стойна Крумова Каймаканска

Славянка Георгиева Вуковска

104800037

Председател Златка Йорданова Захаринова

Габриела Росенова Николова

104800037

Член

Даниела Димитрова Ангелова

Ани Асенова Шопова

104800037

Член

Тоня Ву Кхай

Иван Климентов Колев

104800039

Член

Елизабета Цветанова Сентова

Албена Тодорова Стоянова

104800041

Член

Елена Емилова Рашева

Емил Кирилов Рашев

104800043

Член

Николина Ангелова Бойкова

Йорданка Георгиева Стойчева

104800044

Член

Димитър Емилов Адамов

Цвета Божилова Боровинова

104800047

Член

Николина Валериева Викторова

Красимир Костадинов Димитров

104800048

Секретар

Янко Николай Коларов

Кирил Ивайлов Петров

104800051

Секретар

Невена Атанасова Борисова

Станислава Василиева Василиева

104800053

Председател Николина Костадинова Влахова

Камелия Каменова Павлова

104800053

Секретар

Ивета Станкова Василкьова-

Евелина Тончева Миланова

Евгени Иванов Червенков
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Маркова
104800054

Зам.председател

Бойчо Василев Влахов

Даниела Ангелова ФилатоваБорисова

104800054

Секретар

Драган Ненчов Радов

Лалка Борисова Иванова

104800055

Секретар

Мариела Иванова Маринова

Ивета Станкова ВасилкьоваМаркова

104800055

Член

Райна Георгиева Клинкова

Анна Йорданова Иванова

104800057

Секретар

Спасислава Иванова Цекова

Виолетка Любомирова Славкова

104800058

Зам.председател

Далия Иванова Радулова

Даяна Каменова Шербетова

104800059

Член

Деян Теодоров Станчев

Илиана Красимирова Асенова

104800061

Член

Василена Николова Стоименова

Райна Асенова Костадинова

104800066

Член

Любомир Исталианов Зарев

Кирил Димитров Златарски

104800069

Член

Росица Димитрова Яньова

Цанка Кирилова Лукарева

104800070

Член

Анелия Кирилова Крекманова

Росица Николова Начева

104800071

Председател Илияна Христова Крекманова

Траянка Иванова Крекманова

104800071

Секретар

Гергана Иванова Яньова

104800076

Председател Иванка Георгиева Кралева

104800076

Зам.председател

Борислав Данчов Симеонов

Димитринка Кирилова Симеонова

104800076

Член

Андрей Емилов Благоев

Мая Андонова Вукадинова

Цанка Кирилова Лукарева

Румяна Георгиева ПешеваСтоянова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК и ПСИК.
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. 5 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията
на община Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 година
Постъпили са предложения:


От КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№.170/03.07.2021 г. и вх.№
192/06.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –
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Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община
Невестино
От КП „Изправи се! Мутри вън!“ с вх.№ 178/05.07.2021 г. в Районна
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в
съставите на СИК на територията на община Невестино

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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 113-НС
Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино
съгласно направените предложения от КП „Демократична България – Обединение“ и
КП „Изправи се! Мутри вън!“ , както следва:
Секция № Длъжност в
СИК

Име, презиме и фамилия на
освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на
новоназначения член на СИК

103100003

Член

Цветелина Георгиева Иванова

Любомир Владимиров Христов

103100004

Член

Симеон Бисеров Стоименов

Цветелина Георгиева Иванова

103100008

Член

Мариян Георгиев Дамянов

Венета Василева Габерова

103100019

Председател Райна Любомирова Фудулска

103100009 Секретар

Невена Борисова Божилова

Никол Ивайлова Иванова
Евелина Иванова Максева

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. 6 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията
на община Кочериново, 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.№ 173/03.07.2021 г. в Районна
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в
съставите на СИК на територията на община Кочериново

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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 114-НС
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Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кочериново
съгласно направеното предложение от ПП „Движение за права и свободи“, както
следва:
Секция № Длъжност
в СИК
102700006 Член

Име, презиме и фамилия на
освободения член на СИК
Николай Методиев Канарчев

Име, презиме и фамилия на
новоназначения член на СИК
Величка Димитрова Атанасова

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.
По т.7 от дневния ред: Реда за предаване от Секционна избирателна комисия
(СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на Районна избирателна
комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му
протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на член на РИК
10 - Кюстендилски за подписване на приемо-предавателен протокол – Приложение №
83-НС
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс и Решение № 378НС/3 юли 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район –
Кюстендилски след проведено поименно гласуване с 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе
следното
РЕШЕНИЕ № 115-НС
При преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването
СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на
секционния протокол. Формулярът на секционния протокол за резултатите от
гласуването – Приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр от
изборните книжа е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на
вписаните в черновата данни и удовлетворяване на контролите.
1. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК - Приложения №
96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр от изборните книжа, като се
внимава да не се допускат грешки.
2. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите
грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени
резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис
„Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се
вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в
част II на получения секционен протокол /приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м,
№ 96-НС-хм и № 96-НС-кр от изборните книжа/
3. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се
задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се
записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на
протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на
СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и
след обявяване на резултата.
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4. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява
РИК 10. Районната избирателна комисия с решение определя начина на връщане
на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, като съобразява
настоящето решение.
5. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с решение на РИК неин
член, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в
протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК.
(Приложение № 76-НС или Приложение № 77-НС от изборните книжа). При
несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемопредавателния протокол (Приложение № 83-НС от изборните книжа). След
получаване на сгрешения протокол определеният с решение на РИК неин член
предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.
6. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички
членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член подписват
приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 83-НС от
изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на
новия формуляр на протокол.
7. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен
протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4.
8. След попълване на секционния протокол той се подписва от всички членове на
СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването.
Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване
на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на
комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки
могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
9. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в
опис, който се съхранява в РИК.
10. Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените
секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния
адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т.
10
11. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 83-НС от
изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се
предават от РИК на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на
резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с
изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемопредавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи,
както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в
помещенията, определени от кмета на общината по чл. 287, ал. 8 ИК.
12. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички
членове на СИК/ПСИК и определен в т. 9 от настоящото решение член РИК 10
подписват приемо-предавателен протокол в три екземпляра – Приложение № 84НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и
на новия формуляр на протокол, след което приемо-предавателният протокол се
подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на РИК 16
неин член. При предаване на сгрешения секционен протокол фабричният му
номер се сверява с номера на формуляра на протокола за СИК/ПСИК, вписан в
протокола за предаването и приемането на изборните книжа – Приложение №
77-НС или № 78-НС от изборните книжа. При несъответствие между номерата,
това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол.
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13. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр. В случай че при попълване
на получения нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК за отразяване на
резултатите от гласуването бъде допусната грешка, грешката се поправя, като
сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта така че да се чете, а над него се
вписват верните данни. На същия ред до поправката се изписва „поправка“ и се
подписват всички членове на СИК/ПСИК.
14. След попълване на протокола, той се подписва от всички членове на комисията
и председателят на комисията обявява резултатите от гласуването. Поправки в
протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на
резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на
комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки
може да се поправят и след обявяване на резултата.
15. Определя Тодорка Петкова Илиева-Скрипсина и Венцеслав Благоев
Механджийски да подписват приемо-предавателен протокол – Приложение №
84-НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения
и на новия формуляр на протоколите, което ще става след предаване на всички
протоколи от СИК в РИК – Кюстендил.
16. В изпълнение на настоящето решение Протоколи Приложения № 96-НС-х и №
96-НС-м,се съхраняват в РИК- Кюстендил, а Протоколи, Приложения № 96-НСхм и № 96-НС-кр се съхраняват в Областна администрация- Кюстендил,
съгласно прието Решение № 101-НС/ 14.06.2021 г. касаещо 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.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия
в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.
По т.8 от дневния ред: Оперативен план за определяне на функциите на
членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 11 юли.2021 г. при произвеждане на
изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година
На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 339НС/27 юни 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район –
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за“ и против – няма,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 116-НС
1. Дежурни на служебните телефони на РИК с цел приемане на сигнали и жалби
подадени до Районна избирателна комисия в Десети изборен район
Кюстендилски, през целия ден на 11 юли 2021 г., както и методическа помощ
във връзка с приложението на Изборния кодекс:
-

Катя Димитрова
Симеонка Манова

2. Обобщаване на информацията за деветте общини на територията на областта за
избирателната активност по часове определени с Решение или с писмо на ЦИК и
уведомяваме на ЦИК относно избирателната активност:
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-

Евелина Нешева

3. Разпределение на функциите на членовете на Районна избирателна комисия при
предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден
на 11 юли 2021 г., както следва:
3.1.Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите,
заложени в тях преди обработване и проверка в изчислителния пункт:

-

Мария Димитрова Чочова
Десислава Василева Костадинова-Стоянова
Евелина Нешева
Александра Колева

3.2.Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния
пункт в съответствие с издадените разписки:
-

Румяна Сергеева- Димитрова
Илиян Георгиев Хаджийски
Йорданка Наумова-Метаниева
Катя Георгиева Димитрова
Миленка Цекова Стоянова
Венцеслав Механджийски

4. Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, декларациите
Приложение № 17-НС и удостоверения, приложени към избирателния
списък (Приложения №15-НС, №16-НС и №19 - НС), списък на заличените лица
Приложение № 7-НС от изборните книжа и списък за допълнително вписване на
придружителите Приложение № 71-НС:

-

Ивайло Радойчев Анастасов

-

Разпластяване на протоколите:
Симеонка Асенова Велкова-Манова

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия
в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.
По т.9 от дневния ред: Изменение на Решение № 100-НС/29.06.2021г.на РИК Кюстендил по оперативен план за организиране на демонстративни пробни гласувания
във всички населени места със СУЕМГ с инсталирана демо версия преди изборите за
народни представители на 11 юли 2021год. и приемане на график за допълнителни
демонстративни пробни гласувания.
Поради големият интерес на датите за обучение по общини и същевременно
провеждащите се обучения на СИК/ПСИК от РИК в Десети изборен район –
Кюстендилски се налага изменение на Решение № 100-НС/29.06.2021г. на РИК –
Кюстендил.
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На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 100НС/29 юни 2021 г. на РИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район –
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за“ и против – няма,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 117-НС
Изменя Решение 100-НС/29.06.2021г. в следния смисъл: двете машини
намиращи се на съхранение н Областна администрация гр. Кюстендил да послужат за
демонстративни пробни гласувания на територията на Десети изборен район –
Кюстендилски.
Удължава срока за демонстративни пробни гласувания на територията на
община Кюстендил до 09.07.2021г.
Удължава срока за демонстративните пробни гласувания до 09.07.2021г.
включително на територията на община Дупница, като оставя на разположение
машината по решение № 100-НС/29.06.2021г.
С приемане на настоящето решение остава в сила графика приет с решение №
100-НС/14.06.2021г.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия
в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.
По т.10 от дневния ред. Допуска промени в съставите на СИК на територията
на община Бобов дол във връзка с допусната техническа грешка и направени
предложения от КП „Демократична България - Обединение“ и КП „БСП за България“,
както следва:
Постъпили са предложения:


От КП „Демократична България - Обединение“ с вх.№ 180/05.07.2021 г. и КП
„БСП за България“ с вх. № 183/05.07.2021г. в Районна избирателна комисия в
Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на
територията на община Бобов дол

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс,
Писмо с вх.№ 211/07.06.2021 г. от Кмета на Община Бобов дол .и Решение № 67-НС/
14.06.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски
след проведено поименно гласуване с 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 118-НС
Допуска промени в съставите на СИК №№ 100400007, 100400008 и поправка на
техническа грешка в Приложение № 1, неразделна част от Решение № 67НС/14.06.2021г. на територията на община Бобов дол съгласно направените
предложения от ПП „Движение за права и свободи“, съгласно допусната техническа
грешка обективирано в писмо с вх.№ с вх.№ 211/07.06.2021 г. от Кмета на Община
Бобов дол, както следва:
Секция № Длъжност
в СИК

Име, презиме и фамилия на
освободения член на СИК
14

Име, презиме и фамилия на
новоназначения член на СИК

100400007 Член

Вихлема Крумова Сотирова

Цветанка Стоилова Симеонова

100400008 Секретар

Цветанка Стоилова Симеонова

Вихлема Крумова Сотирова

Допусната техническа грешка относно изписването в квотното разпределение да
се коригира и в таблицата неразделна част Приложение № 1 към решение № 67НС/14.06.21г. в секция № 100400007 вместо КП „БСП за България“, да се чете
КП „Демократична България – Обединение“ и в секция № 100400008 вместо
КП “Демократична България –Обединение“ да се чете КП „БСП за България“
Анулира издадените удостоверения на освободените членове 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.
По т. 11 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на
територията на община Сапарева баня област Кюстендил при произвеждане на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 година
Постъпило е предложение:


От КП “Демократична България – Обединение” с вх.№ 189/05.07.2021г.в
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за
промяна в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня

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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 119-НС
Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня
съгласно направеното предложение от КП “Демократична България – Обединение”,
както следва:
Секция № Длъжност в СИК

1041 00006 Член

Име, презиме и фамилия на
освободения член на СИК
Мая Йорданова Калдръмова

Име, презиме и фамилия
на новоназначения член на
СИК
Алексия Ивова Ачова

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.
По т. 12 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на
територията на община Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на изборите за
народни представители на 11 юли 2021 година
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Постъпило е предложение:


КП “Демократична България – Обединение” с вх.№ 187/05.07.2021г. в Районна
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в
съставите на СИК на територията на община Бобов дол

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 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ №120-НС
Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол
съгласно направеното предложение от КП “Демократична България – Обединение”,
както следва:
Секция № Длъжност в
СИК

Име, презиме и фамилия на
освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на
новоназначения член на СИК

100400010 Зам.Васил Борисов Митев
председател

Радмила Цветанова Стоянова

100400013 Секретар

Кирил Йорданов Манов

Емил Александров Миланов

100400020 Член

Емил Александров Миланов

Кирил Йорданов Манов

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.13 от дневния ред. Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 185/05.06.2021
г. от Областния управител на Област Кюстендил – г-н инж.Ал. Пандурски.
В Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, в
17.25 часа е постъпило писмо с вх. № 185 от 05.07.2021 г. от Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, към което е приложен сигнал, подписан
от Боряна Здравкова Цекова. В сигнала са изложени твърдения за нарушение на
разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Изборния кодекс.
На 06.07.2021 г. Председателят на Районната избирателна комисия в Десети
изборен район – Кюстендилски, съвместно с представител на Община Кюстендил е
извършила проверка на място в с. Катрище, при която е установено следното:
В с. Катрище, община Кюстендил, в районна на избирателната секция – до
търговски обект за търговия с хранителни стоки, непосредствено до сградата, в която се
помещава кметството на с. Катрище, е обявен избирателния списък, съгласно
изискванията на чл. 24, ал. 1 ИК, съставен по реда, установен в разпоредбата на чл. 23
ИК. Мястото за обявяване на избирателния списък за всички населени места от община
Кюстендил, в това число и за с. Катрище са определени със Заповед № РД-00564/18.05.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, като установено и описано място
съответства на определеното с горецитираната Заповед. Въз основа на изложеното
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Работната група по жалбите и сигналите предлага на Районната избирателна комисия в
Десети изборен район – Кюстендилски
На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия
в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване с …
гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 121-НС
Отхвърля като неоснователен сигналът от Боряна Здравкова Цекова, получен
в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски под вх. № 185
от 05.07.2021 г.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна
избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.
По т.14 от дневния ред. Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 190/06.07.2021
г. от Сония Димитрова – член на ПП „Възраждане“ във връзка с залепени предизборни
плакати на други партии ПП“БСП“ и ПП „ГЕРБ“ върху плакати на ПП „Възраждане“
В Районната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща от
лице, представящо се с имената Сония Димитрова, като член на ПП „Възраждане”.
Сигналът не е подписана, не са посочени данни, които да индивидуализират подателя
на сигнала. Не се сочи и качеството на представител на цитираната политическа
партия, както и не са приложени документи за такова овластяване. В сигнала са
обективирани нарушения на чл. 183, ал. 5 ИК, като се твърди, че те са извършени от
„ПП „ГЕРБ и ПП „БСП” в гр. Дупница. Не се сочи конкретно място, определено за
разполагане на агитационни материали. Приложен е снимков материал.
В Изборния кодекс не са установени специални правила, които да дерогират
приложението на общите, установени в Административнопрацисуалния кодекс,
досежно производството по подаване на сигнали и жалби, както и изискванията
относно тяхното съдържание и такива по отношение на подателите им. Не са
регламентирани и предпоставки за допустимост, които да изключват прилагането на
тези, установени в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 АПК. Поради което Работната група
към Районната избирателна комисия в Десети избирателен район – Кюстендилски,
натоварена по силата на Решение № 7/23.05.2021 г. с предварителното разглеждане на
подадените жалби и сигнали докладва и предлага на Комисията да приеме подадения
сигнал за недопустим и да бъде оставен без разглеждане по следните съображения:
Съгласно чл. 27, ал. 2 АПК във всеки един случай административният орган
проверява предпоставките за допустимостта на искането и за участието на
заинтересованите граждани или организации в производството по издаването на
индивидуалния административен акт – в случая решението, с което ще се произнесе
Районната избирателна комисия. Някои от установените предпоставки дееспособност
на гражданите и процесуална правоспособност на организациите и наличие на правен
интерес на заявителя, привлечените и встъпилите граждани и организации.
По аргумент от чл. 29 АПК независимо дали искането е писмено или устно то се
подписва от заявителя, в случай че е устно – се съставя протокол, който също следва да
бъде подписан от заявителя.
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Освен това в сигнала не посочено конкретно място, определено за разполагане
на агитационни материали, на което е извършено твърдяното нарушение.
Също така, с оглед липсата на доказателства и изявление за представителна
власт на подателя, Работната група счита сигнала за недопустим и като подаден от
лице, което не разполага с правен интерес от подаването му. В случая такъв биха имали
политическата партия, чрез своя представител или упълномощено от него лице.
Поради изложеното предлагаме на основание чл. 70, ал. 4 и чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено
поименно гласуване с 8 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 122-НС
Оставя без разглеждане като недопустим, подадения по електронната поща на
Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски сигнал от
лице, представящо се с имената Сония Иванова.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната
избирателна комисия чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен районКюстендилски от обявяването му.

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

/ П /

/Венцеслав Благоев Механджийски/
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