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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 25 

гр. Кюстендил 15 юли 2021 година 

 

 Днес 15.07.2021 г. 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 Велкова-

Манова – член на РИК,  Миленка Цекова Стоянова – 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 и Александра Колева – 

член на РИК и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Относно: Прекратяване на граждански договор със специалист- експерт към 

РИК-гр. Кюстендил  

 

                                                      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: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя 

Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 

6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за освобождаване по лични причини. 
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На основание чл. 70, ал. 4, чл 72, ал.2 във вр. с чл. 63 от ИК, Решение № 10-

НС/13.05.2021 г. на ЦИК и Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 7  гласа 

„за“, „против“ – няма взе следното  

РЕШЕНИЕ № 192-НС 

 Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за прекратяване на 

граждански договори със специалист- експерт  към Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, като отправи предложение към Областния 

управител на Област Кюстендил да прекрати граждански договор № ЧР-09-13 от 
23.05.2021 г .,  със 

Зоя Драганова Тренева, ЕГН ***  - специалист-експерт към РИК - Кюстендил  

Считано от  датата  на вземане на настоящето решение – 15.07.2021г. 

 

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

15.07.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


