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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 23 

гр. Кюстендил, 11 юли 2021 година 

 

 Днес, 11.07.2021 година от 19:47 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, Венцеслав Благоев Механджийски – секретар 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:  

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

Чочова – зам.-председател на РИК, Евелина Стефанова Нешева – член на РИК, Катя 

Георгиева Димитрова – член на РИК, Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на 

РИК е Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член на РИК. 

 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Относно: Постъпил сигнал относно неправомерна агитация на основание чл. 

183 ИК 

2. Относно: Изменение на решение № 168-НС/10.07.2021г. за сключване на 

граждански договор със специалист – технически  сътрудник към РИК – 

Кюстендил 

3. Относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 334/11.07.2021 г.  от Първан 

Дангов кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“ в 

Районната избирателна комисия в Десети избирателен район – Кюстендилски. 

4. Относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски,  които да предадат изборните книжа и 

материали от РИК на ЦИК. 
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5. 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 

6. Относно: Относно разглеждане на постъпил сигнал по електронната поща с 

вх.№ 335/11.07.2021 г. от лице, представящо се с имената Здравко Данаилов в 

Районната избирателна комисия в Десети избирателен район – Кюстендилски. 

 

                                           Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

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

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 7 гласа „Против“ – 

няма. 

По т. 1 от дневния ред: Постъпил сигнал относно неправомерна агитация на 

осн. чл. 183 ИК от Институт за развитие на публичната среда. 

 Постъпила е жалба с вх.№ 332/11.07.2021 г. и в публичния регистър с вх. № 

4/11.07.2021 г., 13:02 ч. от  Институт за развитие на публичната среда в  10 МИР 

Кюстендил. Посочва се, че на 11.07.2021 г. в непосредствена близост до секция № 6, в 

гр. Бобов дол, с адрес: РПК „Наркооп“, ул. „Г. Димитров“ № 27, се наблюдава 

неправомерна агитация. Към сигнала е прикрепен и приложен снимков материал.  

 РИК-  Кюстендил разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията 

си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 

72, ал. 1, т. 17 от ИК. Видно от приложените доказателства – на 3 броя от снимките 

върху автобусна спирка са поставени плакати, имащи характер на агитационни 

материали с призив за гласуване и съдържащи поредния номер на листата на КП, 

регистрирани за участие в изборите на 11.07.2021 г. От обстоятелствата изложени в 

жалбата се касае за територията на гр. Бобов дол. Върху другите 2 снимки се 

установява изображение на плакат, представляващ агитационен материал на коалиция 

КП Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“..; КП „Демократична България-

Обединение“ и КП „БСП за България“ От снимките се вижда, че са разположени 

непосредствено до пътното платно. 

 Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на 

определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на 

собственика или управителя на имота. 

 Със заповед на Кмета на община Бобов дол № 3-324/10.06.2021г. са определени 

местата за поставяне на агитационни материали на територията на общината като 

категорично описаните в жалбата места и посочени на приложените три броя снимки не 

са допустими места за поставяне на агитационни материали. Посоченото в жалбата 

касае територията на гр. Бобов дол.  

 С оглед на това РИК Кюстендил констатира, след проверка на място, че 

агитационните материали са премахнати.  

 Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия Кюстендил, в Десети изборен район – Кюстендилски след 

проведено поименно гласуване  с 7 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 182-НС 

  

 ОСТАВЯ без уважение сигнал с вх. № 4/11.07.2021 г., 13:15 ч. от  Институт за 

развитие на публичната среда. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

 По т. 2 относно: Изменение на решение № 168-НС/10.07.2021г. за сключване на 

граждански договор 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 7 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 183-НС 

 

Променя Решение №168–НС/10.07.2021г като на мястото на Стела Миткова 

Андонова, ЕГН * специалист-технически сътрудник към РИК-Кюстендил определя 

Камелия Кънчева Петрова – Андонова, ЕГН *. 

Определя функциите на специалист - технически сътрудник към Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 

подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

в осъществяване на правомощията й по чл.72 от Изборния кодекс, както и други 

функции, възложени от председателя, в рамките на нейната компетентност. 

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

11.07.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски. 

 

 По т.3 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 

334/11.07.2021 г.  от Първан Дангов кандидат за народен представител от Коалиция 

„БСП за България“ в Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

  Постъпил е  устен сигнал от Първан Дангов  - кандидат за народен представител 

от Коалиция „БСП за България“ за разлепени плакати на  Коалиция ГЕРБ-СДС на врата 

на училището в с. Джерман, където се помещават избирателни секции  № 1048000050 и 

№ 104800051, находящи се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

  Извършена е проверка от представители на РИК – Кюстендил Мария Чочова – 

зам.-председател  на РИК и Десислава Стоянова – член на РИК, които  са констатирали 

на място, че няма разлепени плакати. 

 Във основа на изложеното 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 от ИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен 
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район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 7  гласа „За“, „Против“ – 

няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 184-НС 

   Отхвърля като неоснователен сигнала от Първан Дангов – кандидат за 

народен представител от коалиция „БСП за България“, под №.№ 334/11.07.2021 г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

 По т.4 от дневния ред: Определяне на членове на Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и 

материали от РИК на ЦИК. 

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс  и 

Решение № 405-НС/06.07.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 7  гласа „За“, 

„Против“ няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 185-НС 

 Определя  членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен – район – 

Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК, а 

именно: 

- Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина – председател на РИК – Кюстендил 

- Венцеслав Благоев Механджийски – секретар на РИК – Кюстендил 

- Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК - Кюстендил 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 5 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 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 7 гласа „За“, „Против“ – нула взе следното 
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РЕШЕНИЕ №186-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница 

съгласно направените предложения 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 

104800062 Член Наталия Борисова 

Орлинова 

Димитринка 

Стефанова Иванова 

 

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: Относно разглеждане на постъпил сигнал по електронната 

поща с вх.№ 335/11.07.2021 г. от лице, представящо се с имената Здравко Данаилов в 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

  В Районната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща от 

лице, представящо се с имената Здравко Данаилов. Сигналът не е подписан, не са 

посочени данни, които да индивидуализират подателя на сигнала. Не се сочи и 

качеството на представител на политическа партия, както и не са приложени документи 

за такова овластяване. Приложен е снимков материал – фактура.  

 В Изборния кодекс не са установени специални правила, които да дерогират 

приложението на общите, установени в Административнопроцесуалния 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 изборен 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.  
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РЕШЕНИЕ № 187-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 Здравко Данаилов. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


