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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 21 

гр. Кюстендил, 10 юли 2021 година 

 Днес, 10.07.2021 година от 21:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори 

етаж в сградата на Читалище "Братство 1869“ в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ 

№ 18 се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район  - 

Кюстендилски. 

 На заседанието присъстваха: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина -

председател на РИК, Илиян Георгиев Хаджийски – зам.-председател на РИК, Мария 

Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Венцеслав Благоев Механджийски – 

секретар на РИК, 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:  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 

2. 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 

3. 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 

4. Относно: Публикуване на упълномощени представители на КП „Българските 

патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

5. Относно: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция ГЕРБ-СДС 

при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

6. Относно:  Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, 

издигната от ПП „Има такъв народ“ за изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

7. Относно: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „Изправи се! 

Мутри вън!“ при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. 
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8. 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 

9. Относно:  Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Бобошево, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 година 

10. Относно: Сключване на граждански договори със специалист – технически  

сътрудник към РИК – Кюстендил; 

11. Относно: Изменение на Решение № 149-НС/09.07.2021г. на РИК - Кюстендил  

12. 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 

13. Относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП ГРАЖДАНСКА 

ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

14. Относно:  Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, 

издигната от на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО за 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

15. Изменение на Решение № 116-НС/06.07.2021 г. на РИК - Кюстендил 

 

     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

Колеги, има ли предложения за включване в дневния ред на други точки?  Да 

Илиян.Хаджийски: Да, предлагам в дневния ред да бъде включена и т.15 

относно изменение в оперативния план на РИК – Кюстендил приет с Решение № 116-

НС/06.07.2021г. 

Колеги, подлагаме на гласуване  дневния ред с така направеното предложение. 

Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 13 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 

Постъпили са предложения:  

 От КП „Изправи се! Мутри вън“ с вх.№ 299 и вх.№ 301/10.07.2021 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

 От  ПП „Има такъв народ“ с вх.№ 310/10.07.2021 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ №159-НС 
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Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

съгласно направените предложения от „Изправи се! Мутри вън!“ ПП „Има такъв 

народ“, както следва: 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и фамилия 

на освободения член на 

СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 

СИК 

102900043 Член Евелина Любенова 

Методиева 

Маргарита Николова 

Цветанска 

102900050 Член  Милена Здравчова 

Младенова 

Илонка Росенова Иванова 

102900101 член Емил Добрев Динев Георги Димитров Стоименов 

 

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:  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 

Постъпило е предложение: 

 От КП „БСП за България“ с вх.№ 303/10.07.2021 г. 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 160-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол 

съгласно направеното предложение от КП „БСП за България“, както следва: 

Секция № Длъжност в СИК Име, презиме и фамилия 

на освободения член на 

СИК 

Име, презиме и фамилия 

на новоназначения член 

на СИК 

1004000017 Зам.-председател Симона Кирилова Стоилова Катя Стоянова Зарева 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС. 
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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 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.№ 302/10.07.2021 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Дупница 

 От КП ГЕРБ-СДС с вх.№ 295/10.07.2021 г. и вх.№ 312/10.07.2021 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Дупница 

 От ПП „Има такъв народ“ с вх.№ 304/10.07.2021 г. в Районна избирателна 

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

СИК на територията на община Дупница 

 От  КП „БСП за България“ с вх.№ 307/10.07.2021 г. в Районна избирателна 

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

СИК на територията на община Дупница 

 От  ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 314/10.07.2021 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 161-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница 

съгласно направените предложения от КП „Изправи се! Мутри вън!“, КП ГЕРБ-СДС 

ПП „Има такъв народ“, КП „БСП за България“ 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 

104800001 Член Пламен Велков Христов Радостина Чавдарова Робова 

104800005 Секретар Александра Иванова 

Бечванова 

Оля Георгиева Русенова 

104800025 Член Страхил Тодоров Мирчев Петранка Ценева Владимирова 

104800035 Зам.-

председател 

Ели Николова Панчева Албена Иванова Шомева 

104800048 Председател  Ралица Иванова Радева Даниела Пламенова Маврова 

104800060 Председател Галина Ангелова 

Могиларска 

Даниела Славева Михайлова 
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104800061 Член Маряна Крумова Тасева Емил Емилов Димитров 

104800064 Член Манка Валентинова Пигова  Анастасия Спасова Баракова 

104800068 Член Наталия Борисова 

Орлинова 

Димитринка Стефанова Иванова 

104800065 Член Величка Иванова 

Александрова 

Цветелин Кирилов Сотиров 

104800070 Член Стефани Стоянова 

Стоянова 

Радостина Георгиева Николова 

104800071 Член Диана Григорова 

Димитрова 

Детелина Иванова Асенова 

 

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.4 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на КП 

„Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ при произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

С вх. № 294/10.07.2021г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от 

„Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ и списък на 11 броя упълномощени 

представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 

г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 11 /единадесет/ 

броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и 

Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-

НС/07.06.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: № 162-НС 

  

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 11 /единадесет/  броя 

упълномощени представители на КП „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

   

№ 

по 

ред Име, презиме и фамилия № на пълномощно 

1 ГЕОРГИ БИСЕРОВ ЗЛАТАНОВ №324/06.07.2021г. 

2 ЕЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА №325/06.07.2021г. 
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3 ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА №326/06.07.2021г. 

4 СТРАХИЛ НЕДЕЛЧОВ КИРИЛОВ №327/06.07.2021г. 

5 АНИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА-КОВАЧЕВА №328/06.07.2021г. 

6 ЖИВКО РАНГЕЛОВ ИВАНОВ №329/06.07.2021г. 

7 ЗДРАВКО ИВАНОВ ХРИСТОВ №330/06.07.2021г. 

8 ВЛАДИМИР САШЕВ АСЕНОВ №331/06.07.2021г. 

9 ЕМИЛИЯ НЕДЯЛКОВА АНГЕЛОВА №332/06.07.2021г. 

10 

ИВОНА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА-

ИВАНОВА №333/06.07.2021г. 

11 ЖОРО ОЛЕГОВ ЖОРИЕВ №334/06.07.2021г. 

 

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: Публикуване на упълномощени представители на 

Коалиция ГЕРБ-СДС при произвеждане на изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

С вх. №298/10.07.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Коалиция 

ГЕРБ-СДС и списък на 21 броя упълномощени представители при произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.. Приложено е заявление и списък 

на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  23 /двадесет и 

трима/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК 

и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-

НС/07.06.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: №163-НС 

  

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 23 /двадесет и 

трима/  броя упълномощени представители на Коалиция ГЕРБ-СДС,  както следва: 

   

№ 

по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на  Пълномощно 

1 Паоло Миленов Петков №055/01.07.2021г. 

2 Кристиян Василев Харизанов №057/01.07.2021г. 

3 Димитринка Василева Илиева №113/ 01.07.2021 г. 

4 Гюлка Испиридонова Падалска №115 /01.07.2021 г. 

5 Стойко Георгиев Иванов №127/ 01.07.2021 г. 

6 Георги Кочов Каракостов №128/ 01.07.2021 г. 

7 Даниела Генчева Асенова №131/ 01.07.2021 г. 

8 Михал Стоянов Тонев №136/ 01.07.2021 г. 

9 Борислав Бориславов Димитров №145/ 01.07.2021 г. 
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10 Йоана Ивова Югова №170/ 01.07.2021 г. 

11 Георги Атанасов Михайлов №175/ 01.07.2021 г. 

12 Зора Петрова Михайлова №179/ 01.07.2021 г. 

13 Стоил Миладинов Бикарски №186/ 01.07.2021 г. 

14 Калоян Йорданов Базиргянов №188/ 01.07.2021 г. 

15 Николай Иванов Базиргянов №189/ 01.07.2021 г. 

16 Валери Иванов Мертакчийски №190/ 01.07.2021 г. 

17 Николай Владимиров Милошов №224/ 01.07.2021 г. 

18 Николай Велков Христов  №241/ 01.07.2021 г. 

19 Кирил Славчов Христов №250/ 01.07.2021 г. 

20 Иван Антонов Райчев №251/ 01.07.2021 г. 

21 Павлина Гергинова Христова  №253/ 01.07.2021 г. 

22 Мария Валентинова Ранчева - Никова №260/ 01.07.2021 г. 

23 Иванка Стефанова Дюлгерова №276/01.07.2021г. 

 

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:  Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от ПП „Има такъв народ“ за изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

Постъпило е заявление  към  вх. 2/10.07.2021 г. в 13:50 часа. /Приложение № 39-

НС  от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатската листа, издигната от ПП „Има такъв народ“ в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от Снежанка Райчова 

Траянска  - упълномощен представител на партията. 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 

и чл.118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, 

съдържащ имената на 8 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът 

е представен и в електронен вид. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК 

и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 13 гласа 

„За“, „Против“ няма взе следното 

  

РЕШЕНИЕ: № 164-НС 

  

            РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  8 /осем/ броя на кандидатите от кандидатската 

листа издигната от ПП „Има такъв народ“ в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г., както следва: 

  

№ по 

ред Име, презиме и фамилия 

1 Георги Георгиев Бонев 

2 Милен Атанасов Георгиев 



 

8 
 

3 Николай Илийчов Милев 

4 Владислав Орлинов Георгиев 

5 Светла Йорданова Миркова 

6 Габриела Валентинова Петрова 

7 Валентин Петров Мирков 

8 Венцислав Валериев Миланов 

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

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: Публикуване на упълномощени представители на 

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

С вх. № 308/10.07.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Коалиция 

„Изправи се! Мутри вън!“ и списък на 51 броя упълномощени представители при 

произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.. Приложено е 

заявление и списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  35 /тридесет и пет/ 

броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и 

Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-

НС/07.06.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: № 165-НС 

  

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 35 /тридесет и 

пет/  броя упълномощени представители на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, както 

следва: 

   

 

Име Пълномощно 

1 ДАНИЕЛ ЮРИЕВ СЛАВОВ №1/10.07.2021 

2 ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ №4/10.07.2021 

3 РОСИЦА СТРАХИЛОВА ВЛАДИМИРОВА №5/10.07.2021 

4 ЯНИЦА ТОШЕВА НИКОЛОВА №6/10.07.2021 

5 ДЕЯН КИРИЛОВ МИЦОВ №9/10.07.2021 

6 СТОЯН ЙОРДАНОВ СТАНКОВ №10/10.07.2021 

7 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ №11/10.07.2021 

8 ПЕТЪР ДОЙЧИНОВ ПЕТРОВ №13/10.07.2021 

9 ЛИЛЯНА ХРИСТОВА КАПЛАНОВА №14/10.07.2021 

10 МИРОСЛАВ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ №16/10.07.2021 

11 ИВАН КОСТАДИНОВ КАПЛАНОВ №17/10.07.2021 

12 ГЕРГАНА ИВАНОВА СТОИЛОВА №20/10.07.2021 
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13 АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПАУНОВ №23/10.07.2021 

14 ОГНЯН БОРИСОВ ТОДОРОВ №24/10.07.2021 

15 ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ПЕЧУРНАЧКА №25/10.07.2021 

16 ВАСИЛ ЗАФИРОВ ПЕЧУРНАЧКИ №26/10.07.2021 

17 СВЕТЛАНКА КРУМОВА СТОИЧКОВА №27/10.07.2021 

18 БОЙКО ВАСИЛЕВ ЗАФИРОВ №28/10.07.2021 

19 СТЕФАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ №29/10.07.2021 

20 АЛБЕНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА №30/10.07.2021 

21 ДИМИТЪР БОЯНОВ ШОПОВ №31/10.07.2021 

22 ЕМИЛ НЕДКОВ ВЪЛЬОВСКИ №32/10.07.2021 

23 ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ №33/10.07.2021 

24 ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ №35/10.07.2021 

25 МАРГАРИТА БОЯНОВА ХРИСТОВА №36/10.07.2021 

26 ЗДРАВЧО ЛЮДМИЛОВ ЗДРАВЧОВ №37/10.07.2021 

27 ЛЮБКА БОЯНОВА ЛЮБЕНОВА №38/10.07.2021 

28 ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ЛЕСКОВА №39/10.07.2021 

29 ВЕЛИЗАР КАМЕНОВ АЛЕКСИЕВ №40/10.07.2021 

30 АНТОНИЯ ИВАНОВА ТАКОВА №41/10.07.2021 

31 

АЛЕКСАНДЪР ГОСПОДИНОВ 

АЛЕКСАНДРОВ №44/10.07.2021 

32 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЛЕВ №45/10.07.2021 

33 ВАСИЛ ГАВРИЛОВ ВЕЛИЧКОВ №46/10.07.2021 

34 АННА БОРИСЛАВОВА БОТЕВА №47/10.07.2021 

35 НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА №50/10.07.2021 

 

 Отказва да публикува на интернет страницата на РИК Кюстендил на 16 лица, 

както следва: 

ЕФРОСИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА - Имената на лицето не съвпадат с НБД 

Население  

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВВА СЛАВОВА - Имената на лицето не съвпадат с НБД 

Население  

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ - Лицето се повтаря в списъка с различни имена 

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ИЛИЕВ - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население  

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВ - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена" 

НИКОЛАЙ ИВАНОА КОСТАДИНОВ - Имената на лицето не съвпадат с НБД 

Население  

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население 

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - Имената на лицето не съвпадат с НБД 

Население  

МИЛЕНА МИХАИЛОВА ПЕТРОВА Лицето се повтаря в списъка с различни имена 

СТОИЛ ИВАНОВ СТОИЛОВ - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена" 
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ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ - Имената на лицето не съвпадат с НБД 

Население  

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА СЕРГЕЕВА - Имената на лицето не съвпадат с НБД 

Население  

МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА СЛАВЧЕВА - Имената на лицето не съвпадат с НБД 

Население  

ДЖОАНА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА 9709212830 - Лицето е регистрирано като 

член на СИК 262000014 

ДАНИЕЛ ЮРИЕВ СЛАВОВ - Лицето се повтаря в списъка 

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ - Лицето е регистрирано като член на СИК 

102900067 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т. 8 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 

Постъпило е предложение: 

  От „КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№ 306/10.07.2021 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 166-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино 

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 

103100017 член Кирил Любенов 

Костадинов 

Евгени Добри Стоянов 

 

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. 
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По т. 9 от дневния ред:  Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 11 юли 2021 година 

Постъпило е предложение: 

  От „КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№ 311/10.07.2021 г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Бобошево. 

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

РЕШЕНИЕ № 167-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобошево 

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 

100500006 Член Йорданка Кирилова 

Георгиева 

Величка Войнова Болярска 

 

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. 10 от дневния ред:  Сключване на граждански договори 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 13  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 168-НС 

 Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на 

граждански договори със специалист технически сътрудници и към Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за периода на 

подготовка за предаване на изборните книжа от РИК на СИК, както и за подпомагане 

на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането 

на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в 

ЦИК, а именно: 

- Стела Миткова Андонова, ЕГН *** 

Решението влиза в сила от вземането на настоящето решение, а именно: от 

10.07.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски. 
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По т. 11 от дневния ред: Изменение на Решение № 149-НС/09.07.2021г. на 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 13  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 169-НС 

 

  По отношение на решение № 149-НС/09.07.2021г. с което е прието решение 

за назначаване на технически сътрудник, а именно: Анна Борисова Димитрова с 

ЕГН *, с което е възложено на председателя на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на 

граждански договори със специалист технически сътрудници и към Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за периода на 

подготовка за предаване на изборните книжа от РИК на СИК, както и за подпомагане 

на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането 

на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в 

ЦИК, 

  Същото влиза в сила от вземане на настоящето решение за изменение , а 

именно: от 10.07.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район- 

Кюстендилски. 

 

По т. 12 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.№ 313/10.07.2021  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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 170-НС 

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 Име, презиме и фамилия 

на освободения член на 

СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 

СИК 

102700002 Член Григор Георгиев Григоров Наташа Георгиева Иванова 
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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.13 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на ПП 

ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО при произвеждане на изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 г. 

С вх. №вх.№ 296/10.07.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от ПП 

ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО и списък на 1 броя 

упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 1 /един/ броя 

упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение 

№ 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-

НС/07.06.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 171-НС 

  

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 1 /един/  броя 

упълномощени представители на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО 

ЛЯТО, както следва Милена Веселинова Симеонова ***  

   

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:  Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА 

БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски 

Постъпило е заявление   вх. №3/10.07.2021 г., 11:45 ч. /Приложение № 39-НС  от 

изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската 

листа, издигната от на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от 

Борил Климентов Соколов - упълномощен представител на партията/коалицията. 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 

и чл.118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, 

съдържащ имената на 7 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът 

е представен и в електронен вид. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК 

и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 13 гласа 

„За“, „Против“ няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 172-НС 

  

            РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  7 /седем/ броя на кандидатите от кандидатската 

листа издигната от на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва: 

№ по 

ред Име 

1 Виктор Бисеров Начев 

2 Васил Боянов Чорбаджийски 

3 Кирил Георгиев Вучалийски 

4 Александър  Асенов Арсов 

5 Кирил Йорданов Милошов 

6 Милена Иванова Любенова 

7 Марика Боянова Кюмурска 

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т.15 от дневния ред: Изменение на Решение № 116-НС/06.07.2021 г. на РИК 

– Кюстендил, касаещо оперативен план за определяне на функциите на членовете на 

РИК – Кюстендил в изборния ден на 11 юли 2021г., при произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021г.  

Постъпило е предложени за изменение на т. 4 в оперативния план на  Решение 

№ 116-НС/06.07.2021г.относно осъществяването на контрол при приемане на 

избирателните списъци, декларациите Приложение № 17-НС и удостоверения, 

приложени към изборния списък / Приложение № 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, като вместо 

Ивайло Радойчев Анастасов, да бъде заменен с Илиян Георгиев Хаджийски и 

Александра Колева. 

Както и в т. 3.2 касаеща контрол и приемане на протоколите след приемането им 

от изчислителния пункт в съответствие с издадените разписки, като вместо Илиян 

Георгиев Хаджийски , да бъде заменен с Ивайло Радойчев Анастасов. 

На основание  чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1 от ИК , Решение № 339-

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

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 173-НС 

         ИЗМЕНЯ  Решение  № 116-НС/06.07.2021 г. на РИК – Кюстендил, касаещо 

оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК – Кюстендил в 

изборния ден на 11 юли 2021г., при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021г., както следва: 
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В т. 4 на Решение № 116-НС/06.07.2021г. като вместо Ивайло Радойчев Анастасов, 

да бъде заменен с Илиян Георгиев Хаджийски и Александра Колева и  

в т. 3.2 касаеща контрол и приемане на протоколите след приемането им от 

изчислителния пункт в съответствие с издадените разписки, като вместо Илиян 

Георгиев Хаджийски , да бъде заменен с Ивайло Радойчев Анастасов. 

 

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/ 


