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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 22 

гр. Кюстендил, 11 юли 2021 година 

 

 Днес, 11.07.2021 година от 11:38 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 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: 

 Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Десислава Василева 

Костадинова-Стоянова – член на РИК, Катя Георгиева Димитрова – член на РИК и 

Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК. 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

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

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 9 гласа „Против“ – 

няма. 

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 

Дупница, 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 

Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 година. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

Рила, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 година. 

8. 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 

 

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

Подлагаме на гласуване  дневния ред с така направеното предложение. 

Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 9 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 ПП „Има такъв народ“ с вх.№ 321/11.07.2021 г. и вх.№ 328/11.07.2021   в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

 От Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с вх.№ 322/11.07.2021 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.№ 325/11.07.2021 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 9 гласа „За“, „Против“ – няма      взе следното 
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РЕШЕНИЕ №174-НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

съгласно направените предложения от ПП „Има такъв народ“, Коалиция „ГЕРБ-СДС“, 

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 

102900023 Член Йордан Ангелов Андонов Василка Накева Георгиева 

102900010 Член Ростислав Людмилов Павлов Трайчо Христов Арсов 

102900009 Член Михаел Николаев Михайлов  Лилия Стойнева Миладинова 

102900017 Член Кристиян Стоянов Кирилов Радостин Андреев Велинов 

102900032 Член Галина Венциславова Стойнева Малинка Василева Василева 

102900057 Член Станислава Николова Бочева Красимир Богомилов Иванов 

102900058 Член  Илиян Владимиров Стоименов Райка Георгиева Янева 

102900080 Член Памела Бисерова Петрова Паола Руменова Павлова 

102900003 Член  Паола Руменова Павлова Галя Методиева Георгиева 

102900104 Член Габриела Кирилова Василева Любослава Григорова Тончева 

 

  Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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 Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 година 

Постъпило е предложение: 

 От КП „Изправи се! Мутри вън!“ с вх.№ 324/11.07.2021 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 движение за права и свободи“ с вх.№ 330/11.07.2021 г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница 
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  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 9 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 

РЕШЕНИЕ № 175-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница съгласно 

направеното предложение от КП „Изправи се! Мутри вън!“, ПП „Движение за 

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 

104800018 Председател Венета Александрова Тренчева Валентин Любомиров Александров 

104800036 Член  Емил Валентинов Петров Мирослава Мирославова Ценова 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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. 3 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 „Изправи се! Мутри вън!“ с вх.№ 319/11.07.2021 г. и вх.№ 323/11.07.2021   

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 9 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 176-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино 

съгласно направените предложения от 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 

103100005 Член Ваяна Тихомирова Скерлева Мариян Георгиев Дамянов 

103100010 Член Деница Руменова Борисова Симеон Бисеров Стоименов 
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Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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 Бобов дол, 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.№ 320/11.07.2021 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Бобов дол. 

 От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 327/11.07.2021 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 9 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 

РЕШЕНИЕ № 177-НС 

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

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

100400024 Член Емил Живков Миланов Весела Владкова Иванова 

100400011 Член Валерия Валериева Дакова Васил Георгиев Маджирски 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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 Трекляно, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 година 

Постъпило е предложение:  



 

6 
 

 От КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№ 317/10.07.2021 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 9 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 178-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Трекляно 

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 

10500007 Член Кристина Антонова Асенова Катерина Йорданова Вучкова 

 

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. 6 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 

Постъпили са предложения:  

 От КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№ 318/10.07.2021 г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня. 

 От Коалиция „БСП за България“ с вх.№ 287/10.07.2021 г. 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 9 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 179-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня 

съгласно направените предложения от КП „Демократична България – Обединение“, 

Коалиция „БСП за България“ , както следва: 
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Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и фамилия на 

освободения член на СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на СИК 

104100003 Член Весела Иванова Мутафчийска Светослав Йорданов Иванов 

104100002 Член Милена Иванова Митова Спаска Владимирова Кудева 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения – 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:  Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 11 юли 2021 година 

Постъпили са предложения:  

 От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 326/11.07.2021 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Рила. 

   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 9 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 180-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Рила 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 

103800008 Член Уруч Хюсейн Зърбаш Лидия Стоянчева Михайлова 

 

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. 8 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:  
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 От КП „Демократична България - Обединение“ с вх.№ 329/11.07.2021 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 9 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 181-НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кочериново 

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 

102700001 Член Атанас Василев Ивановски Таня Кирилова Чолакова 

 

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/ 


