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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

         № 19 

гр. Кюстендил, 12 Ноември 2021 година 

 Днес, 12.11.2021 година от 18:00 часа в заседателната зала, находяща се 

на втори етаж в сградата на Читалище „Братство 1869“ в гр. Кюстендил, ул. 

„Отец Паисий“ № 11 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, Петър Димов 

Дингозов – член на РИК, Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член 

на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК, Симеонка Асенова 

Велкова-Манова – член на РИК, Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член 

на РИК, Камелия Кънчова Петрова - Андонова – член на РИК, Александра 

Колева – член на РИК и Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на 

РИК 

Отсъстваха: Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК и  

Катя Георгиева Димитрова – член на РИК 

        Заседанието се проведе при следния  

                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждане на изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021г. 

                                                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

2. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, 

издигната от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за  президент и 
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вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски в избирателни секции на 

територията на област Кюстендил 

                Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Закриване на избирателни секции№73, №74 и №75 на територията на 

община Дупница 

            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4. Публикуване на упълномощени представители на КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Бобошево, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

6. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

                                      Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

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

Трекляно, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

8. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

         Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

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

Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

10. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

11. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

                    Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

12. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 

ноември 2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

13. Съгласуване на реда за предаване на пакетите с надпис „ 

Неизползвани бюлетини ПВР на СИК№…“ и „Неизползвани бюлетини НС 

на СИК №…“, както и другите помощни технически материали, получени от 

общинските администрации на община Кюстендил, община Кочериново, 

община Сапарева баня и община Бобов дол при произвеждането на изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

                             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

   14. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните 

секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, ПСИК за лица, поставени 

под карантина и определяне на съставите и ръководствата им. 

            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

15.Назначаване състава на ПСИК за гласуване на избиратели поставени  

под задължителна карантина или изолация на територията на община 
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Кюстендил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 година 

           Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

16. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, 

издигната от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за  

президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 

ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски в избирателни 

секции на територията на област Кюстендил 

                           Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

17. Сключване на граждански договори със специалист – технически  

сътрудници към РИК – Кюстендил   

                                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

18. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, 

издигната от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! “ в изборите за  

президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 

ноември 2021г. в Десети изборен район – Кюстендилски в избирателни 

секции на територията на област 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“ 

11 гласа „Против“ – няма. 

По т. 1 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители 

на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021г. 

С вх.№246/11.11.2021г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от ПП 

„ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и списък на 1 брой 

упълномощен представител при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител. 
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След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 1 брой 

упълномощен представител  са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и 

Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 832-

ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 11 

гласа „За“, „Против“ няма взе следното 

РЕШЕНИЕ: № 145-ПВР/НС 

 Публикува на интернет страницата на РИК-Кюстендил 1/един/ брой 

упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“  както следва: 

           ИМЕ ПЪЛНОМОЩНО 

Еленка Кирилова Никова №103/11.11.2021г. 
 

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: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за  

президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 

ноември 2021г. в Десети изборен район – Кюстендилски в избирателни 

секции на територията на област Кюстендил 

Постъпило е заявление   с вх. № 4/11.11.2021 г., 15:08 ч. /Приложение 

№ 54-ПВР/НС  от изборните книжа/, от входящия публичен регистър  за 

регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната 

от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е 

подписано от Снежанка Райчова Траянска, като същата е  упълномощена от 

Виктория Димитрова Василева, а Виктория Димитрова Василева е 

упълномощена  от Станислав Тодоров Трифонов в качеството му на 

председател на партия ‚ИМА ТАКЪВ НАРОД“.  



6 
 

Към Заявлението е представена декларация и всички изискуеми 

документи, съгласно чл.117 и чл.118 от ИК и Решение №707-

ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 

1/едно/ лице, което да бъде регистрирано като застъпник.  

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

2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след 

проведено поименно гласуване с 11 гласа „За“, „Против“ няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 146-ПВР/НС 

        1.РЕГИСТРИРА  застъпник на  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 /един/ 

брой на кандидатите от кандидатската листа издигната от ПП „ИМА 

ТАККЪВ НАРОД“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в избирателни секции на 

територията на област Кюстендил, както следва: 

 

№ 

по 

ред             Име 

1 
Вергил Венциславов Андреев 

2.Лицето по т.1 да се впише в публичния регистър на застъпниците по 

чл.122, ал.1 от ИК. 

3. ИЗДАВА удостоверение на регистрирания застъпник. 

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: Закриване на избирателни секции №73,№74 и 

№75 на територията на община Дупница 

     Постъпила е Заповед №РД 04-1532/11.11.2021г. на Кмета на община 

Дупница за закриване на избирателни секции на територията на община 

Дупница, какво следва:  

1.Избирателна секция №104800073, (бившата Военна болница) в 

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД- гр.Дупница,ул. „Св.Георги“№2  

2.Избирателна секция №104800074, гр.Дупница, ул.Отец Паисий“ №4  
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     3.Избирателна секция №104800075, в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003“ 

ООД- гр.Дупница, ул. „ Иван Вазов“ №26 

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

кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 11  гласа „За“ и Против 

– няма, прие следното  

РЕШЕНИЕ № 147-ПВР/НС 

      Закрива избирателни секции с №73,№74 и №75 на територията на община 

Дупница както следва: 

 1.Избирателна секция №104800073, (бившата Военна болница) в 

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД- гр.Дупница,ул. „Св.Георги“№2  

2.Избирателна секция №104800074, гр.Дупница, ул.Отец Паисий“ №4  

3.Избирателна секция №104800075, в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003“ 

ООД- гр.Дупница, ул. „ Иван Вазов“ №26  

  Освобождава членовете на секционните избирателни комисии с обхват 

Община Дупница и  анулира издадените им удостоверения . 

      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 „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021г. 

С вх.№263/12.11.2021г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от  КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и списък на 220 броя упълномощени представители 

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за  народни представители на 14 ноември 2021г. Приложено е заявление и 

списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 220 броя 

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

Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК. 
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На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 832-

ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 11 

гласа „За“, „Против“ няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 148-ПВР/НС 

 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 220 броя   

упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ съгласно 

Приложение №1  неразделна част от решението. 

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 Бобошево, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпило е предложение:  

 От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с вх.№238 от 11.11.2021г. 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 11 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 149-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Бобошево съгласно направеното предложение от КП „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 

100500006 Зам. 

Председател 

Моника Николаева 

Джикова 

Спаска Кирилова Петкова 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

 На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение 

- 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

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 Дупница, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпили са предложения:  

 От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№236 от 11.11.2021г. 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.№245 от 11.11.2021г. в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Дупница 

 От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№254 от 

11.11.2021г., вх.№260 от 12.11.2021г и вх.№264 от 12.11.2021г.  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.№266 от 12.11.2021г.  и вх.№269 от 

12.11.2021г в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на 

община Дупница 
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 От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№273 от 12.11.2021г.  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 11 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 150-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Дупница съгласно направените предложения от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!“, КП „ГЕРБ-СДС“ и КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и 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 

104800025 Член Мария Славчева 

Зарева 

Златко Емилов Владимиров 

104800031 Член Емил Кирилов 

Рашев 

Мария Христова Крумова 

104800051 Член Даниела Йорданова 

Борисова 

Карина Светославова 

Димитрова 

104800049 Член Светла Василиева 

Минева 

Славина Стефанова Ангелова 

104800041 Председател Ценка Владимирова 

Стоянова 

Стефан Василиев Владимиров 

104800050 Член Виолета Росенова 

Граховска 

Станислава Василиева 

Василиева 

104800048 Председател Даниела Пламенова 

Маврова 

Вяра Пламенова Маврова 
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104800048 Член Славина Стефанова 

Ангелова 

Кристин Славчова Филибева 

104800020 Член Мариана Йорданова 

Ангелова 

Катерина Атанасова 

Николова 

104800065 Член Карамфилка 

Петрова Георгиева 

Седефка Костадинова Щерева 

104800029 Член Десислава 

Любенова Симонова 

Йоана Йорданова Чорапинова 

104800024 Член Георги Богомилов 

Костадинов 

Бетина Кирилова Сотирова 

104800041 Член Стефан Василев 

Владимиров 
Детелина Иванова 

Асенова 

104800025 Председател Мариана Иванова 

Николова 

Атанаска Кръстева Крумкова 

104800052 Член Цветана Цонова 

Чаушева 

Милена Валентинова 

Атанасова 

104800060 Председател Бойка Мирчева 

Павлова 

Кристиян Кирилов Рашев 

104800058 Секретар Здравко Мариов 

Сергиев 

Росица Пламенова Алексиева 

104800024 Член Елисавета Ивайла 

Александрова 

Милена Александрова 

Стоянова 

104800072 Член Милена 

Александрова 

Стоянова 

Елисавета Ивайла 

Александрова 

104800026 Член Ивайло Кирилов 

Петров 

Васил Александров Шулев 

104800044 Зам. 

Председател 

Васил Александров 

Шулев 

Ивайло Кирилов Петров 

104800046 Член Татяна Симеонова 

Цанева 

Валери Адрианова Димитрова 

104800057 Член Йорданка Кирилова Кирил Ангелов Кирилов 
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Васева 

104800065 Председател Камелия Митова 

Илкова 

Кирил Стоименов Данаилов 

104800025 Член Петрана Цанева 

Владимирова 

Катя Александрова Николова 

104800010 Зам. 

Председател 

Петранка Йорданова 

Янева 

Зоя Борисова Джерманска 

104800034 Секретар Стефка Стоилова 

Карамфилова 

Елена Иванова Борисова 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

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 Трекляно, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпило е предложение:  

От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№217 от 09.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

    РЕШЕНИЕ № 151-ПВР/НС 
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Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Трекляно съгласно направеното предложение от 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 

105000001 Зам.Преседа

тел 

Емилия Иванова 

Никова 

Георги Илиев Хаджийски 

105000001 Член Марияна Николова 

Петрова 

Здравка Иванова Бумбарска 

105000002 Председател Никола 

Александров 

Николов 

Денчо Кирилов Спиров 

105000003 Секретар Александър 

Йорданов Бумбаров 

Емилия Иванова Никова 

105000004 Зам. 

Председател 

Гошо Любенов 

Владимиров 

Мартин Иванов Велинов 

105000005 Секретар Здравка Иванова 

Бумбарска 

Лидия Раденкова Христова 

105000005 Член Светлана Генчова 

Анатасова 

Гълъбина Александрова 

Йосифова 

105000006 Член Аделина Миленова 

Рангелова 

Здравка Иванова Миладинова 

105000007 Секретар Лидия Раденкова 

Христова 

Йордан Стойов Петров 

105000008 Член Зоя Стоядинова 

Димова 

Лоза Драгомирова Минева 

105000009 Член Георги Илиев 

Хаджийски 

Калина Александрова 

Божилова 

105000009 Член Калина 

Александрова 

Божилова 

Мария Йорданова Николова  
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Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

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 Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

      Постъпило е предложение:  

От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№240 от 11.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 152-ПВР/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 

100400004 Председател Йорданка Илиева 

Гавазова-Николова 

Беатрис Георгиева Николова 

100400007 Зам. 

Председател 

Беатрис Георгиева 

Николова  

Василка Благоева Атанасова 

100400024 Член Катя Стоянова 

Зарева 

Гергана Красимирова Радлева 
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Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от 

обявяването му. 

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

територията на община Невестино, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпило е предложение:  

От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№250 от 11.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 153-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Невестино 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 

103100006 Секретар Мариана Николова 

Шопкина 

Георги Димитров Стоименов 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 
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 На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение 

- 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

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: Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпило е предложение:  

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№255 от 

11.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 154-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил 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 

102900017 Член Бистра Стоименова 

Анева 

Елена Валентинова Георгиева 

102900044 Зам. 

Председател 

Анна Тодорова 

Стоянова 

Ренета Данчова Пешева 

102900009 Член Гергана Тончева 

Харалампиева 

Ивайло Любомиров Стоилков 
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Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

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 Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпило е предложение:  

 От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№262 от 12.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 155-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кочериново съгласно направеното предложение от 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 

102700015 Член Боряна Григорова 

Ковачка 

Петър Иванов Шомев 

102700015 Секретар Йордан Златков 

Кастрев 

Снежана Янкова Крашевска 

 

 Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 
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 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

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 Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

Постъпило е предложение:  

   От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№270 от 12.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 156-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Сапарева баня съгласно направеното предложение от 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 

104100008 Член Денислав Йорданов 

Сусанин 

Антоанета Георгиева 

Стоянова-Никлина 

 

 Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

 На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение 

- 42-ПВР/НС от изборните книжа. 
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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.13 от дневния ред: Съгласуване на реда за предаване на пакетите 

с надпис „Неизползвани бюлетини ПВР на СИК№…“ и „Неизползвани 

бюлетини НС на СИК №…“, както и другите помощни технически 

материали, получени от общинските  администрации на община Кюстендил, 

община Кочериново, община Сапарева баня и община Бобов дол при 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

С писмо изх. №ПВР/НС-15-132/09.11.2021г., Централната избирателна 

комисия уведомява, че този въпрос е от компетентността на кметовете на 

общини, като следва да бъде съгласувано с районните избирателни комисии.    

С оглед на това, в Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски постъпиха писма както следва: 

- с вх. № 244 от 11.11.2021г. във РИК Кюстендил от кмета на Община 

Кюстендил  

- с вх. № 242  от 11.11.2021г. във РИК Кюстендил и Заповед РД 01-05-

415/11.11.2021г. на кмета на Община Кочериново    

- с вх. № 248 от 11.11.2021г. във РИК Кюстендил  от кмета на Сапарева 

баня   

- с вх. №237 от 11.11.2021г.  във РИК Кюстендил от кмета на Община   

Бобов дол 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18, във вр. чл. 18, ал. 1 

ИК, както и писмо с  изх.№ ПВРНС-15-132/09.11.2021г. на Централната 

избирателна комисия Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За“, 1 

„Против“ взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 157-ПВР/НС 

 

 Съгласува предложенията на кмета на Община Кюстендил, на кмета на 

община Кочериново, на кмета на община Сапарева баня и на кмета на 

община Бобов дол за реда за предаване на пакетите с надпис „ Неизползвани 

бюлетини ПВР на СИК№…“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК №…“, 

както и другите помощни технически материали при произвеждането на 
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изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 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: Формиране и утвърждаване на единните 

номера на избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и 

други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

ПСИК за лица, поставени под карантина и определяне на съставите и 

ръководствата им.  

В Районната избирателна комисия 10 - Кюстендил е постъпило писмо с 

изх. № 37-00-178/12.11.2021г. и  изх. № 37-00-177/12.11.2021г., както и 

Заповед № РД-04-1538/12.11.21г. от инж.Методи Чимев – кмет на Община 

Дупница, което съдържа информация за броя на лицата, поставени под 

задължителна карантина съгласно Закона за здравето, заявили желание да 

гласуват с подвижна избирателна кутия по смисъла на Решение № 831-

ПВР/НС/29.11.2021г. на ЦИК, като броят на валидно подадените заявления са 

8/осем/. 

          В РИК 10 Кюстендил е постъпило и писмо с изх. с изх. № 37-00-

174/11.11.2021г. и изх. № 37-00-177/12.11.2021г. от  инж. Методи Чимев – 

кмет на Община Дупница, което съдържа информация от Мария Иванова – 

прокурист на общинска болница „Свети Иван Рилски“ ЕООД. На база на 

постъпили писма от ръководителите на лечебни заведения и заповед № РД-

04-1539/12.11.2021г., с предложение за образуване на избирателни секции.  

      Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 37, чл. 72, ал.1, т.1 

и т.4 във връзка с чл.90 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 831 ПВР-

НС/29.11.2021г., Решение № 844-ПВРНС/02.11.2021г. на ЦИК, Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с 11 гласа „За“,  „Против“ взе следното 

 

  РЕШЕНИЕ 158 –ПВР/НС 

1. ОПРЕДЕЛЯ 1 /един/ брой подвижна секция за гласуване на 

избиратели, поставени под задължителна карантина съгласно Закона за 

здравето на територията на Община Дупница; 
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1.2 УТВЪРЖДАВА единният  номер на подвижна секционна избирателна 

комисия на избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под 

задължителна карантина съгласно Закона за здравето – определя номерацията 

104800078, с адрес: гр. Дупница, в сградата на ул. „Солун“№4 и 

местонахождение входа откъм Дирекция „Социално подпомагане“ Дупница, 

стая № 16 и броя на членовете  - три 

2. ОПРЕДЕЛЯ 1 /един/ брой  секции за гласуване на избиратели в 

лечебни заведения  на територията на община Дупница 

2.1 УТВЪРЖДАВА единен номер на  1 бр. Секция в лечебно заведение за 

болни с КОВИД-19  по чл.9, ал.6 и чл.9, ал.9 от ИК  - определя номерацията 

104800077,  с адрес: гр. Дупница, в сградата на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ 

№ 2 – Терапевтичен блок и местонахождение: гр.Дупница, ул. Отец Паисий“ 

№ 4, като определя броя на членовете на СИК на 3. 

       3. ОПРЕДЕЛЯ състава и ръководствата на секционните избирателни 

комисии т.1 и т.2 от настоящото решение, съгласно постигнато съгласие на 

проведените консултации от представителите на партиите и коалициите. 

   Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 

мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не 

могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

        Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна 

избирателна комисия в три дневен срок от неговото обявяване. 

По т.15 от дневния ред: Назначаване състава на ПСИК  за гласуване 

на избиратели поставени  под задължителна карантина или изолация на 

територията на община Кюстендил в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година 

Постъпило е предложение от кмета на община Кюстендил с изх.№37-

00-73 от 12.11.2021г.  и вх.№ 265 от 12.11.2021г.  заведен в РИК Кюстендил 

заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК. При 

консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение 

състава на ПСИК  за гласуване на избиратели поставени под задължителна 

карантина или изолация на територията на община Кюстендил. 

На основание чл.72, ал.1 т.4 от ИК, Решение№ 831-ПВР/НС от 

29.10.2021г., т.13 на ЦИК и предложение на кмета на община Кюстендил 
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вх.№ 265 от 12.11.2021г.  заведен в РИК Кюстендил, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно 

гласуване с 11 гласа „За“,  „Против“ взе следното 

    РЕШЕНИЕ 159-ПВР/НС 

Назначава състава на ПСИК №102900114 в Приложение№1 неразделна 

част от настоящото решение при произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 година в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район -   Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т.16 от дневния ред:  Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в 

изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

в избирателни секции на територията на област Кюстендил 

Постъпило е заявление   с вх. № 5/12.11.2021 г., 12:17 ч. /Приложение 

№ 54-ПВР/НС  от изборните книжа/, от входящия публичен регистър  за 

регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната 

от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021г. Заявлението е подписано от Георги Николаев Стамов, като същият е  

упълномощен от Кирил Петков Петков в качеството му на представляващ  

коалиция ‚ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“.  

          Към Заявлението е представена декларация и всички изискуеми 

документи, съгласно чл.117 и чл.118 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 

11.10.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 12 

/дванадесет/ лица, които да бъдат регистрирани като застъпници.  

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

2 от ИК и Решение №707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно 

гласуване с 11 гласа „За“, „Против“ няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 160-ПВР/НС 

       РЕГИСТРИРА  застъпници на  КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 12 

/дванадесет/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от КП 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в избирателни 

секции на територията на област Кюстендил, както следва: 

Николай Борисов Стамов 

Филип Крумов Райков 

Димитър Йорданов Моралийски 

Диана Стоянова Стоицова 

Николита Димитрова Калвин 

Антон Благоев Величков 

Иван Георгиев Сапунджиев 

Доброслав Йорданов Стефанов 

Кристина Георгиева Макариева-Йорданова 

Ели Кирилова Маринова-Соколова 

Кристиян Пламенов Гогев 

Венцеслав Любенов Терзийски 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т.17 от дневния ред: Сключване на граждански договори със 

специалисти – технически  сътрудници към РИК – Кюстендил   

 На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и Решение № Решение № 

542-ПВР/НС от 16 09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11  

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

 

РЕШЕНИЕ № 161-ПВР/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 
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СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден 

и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, а именно: 

- Румяна  Йорданова Михайлова  ЕГН * 

- Ивона Валентинова Стоянова ЕГН *  

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т.18 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в 

изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

в избирателни секции на територията на област Кюстендил 

Постъпило е заявление   с вх. № 6/12.11.2021 г., 17:31 ч. /Приложение 

№ 54-ПВР/НС  от изборните книжа/, от входящия публичен регистър  за 

регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната 

от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021г. Заявлението е подписано от Мая Найчова Стоилова, като същата е  

упълномощена от Мая Божидарова Михайлова-Найденова и Николай 

Димитров Хаджигенов в качеството му на представляващ коалиция‚ КП 

„ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“.  

          Към Заявлението е представена декларация и всички изискуеми 

документи, съгласно чл.117 и чл.118 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 

11.10.2021г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 12 

/дванадесет/ лица, които да бъдат регистрирани като застъпници.  

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

2 от ИК и Решение №707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно 

гласуване с 11 гласа „За“, „Против“ няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 162-ПВР/НС 

        РЕГИСТРИРА  застъпници на  КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ – 

12 /дванадесет/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от КП 

„ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за президент и вицепрезидент на 
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републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. в избирателни 

секции на територията на област Кюстендил, както следва:  

 

Виктория Михайлова Лалева 

Гергана Димитрова Ресиловска 

Емил Атанасов Вакъвчиев 

Даниел Любенов Кьосев 

Светослава Захариева Йорданова 

Златинка Николова Джаджарова 

Минко Георгиев Минков 

Пламен Минков Минков 

Христо Костадинов Костов 

Цветомир Василев Сапунджиев 

Николина Костадинова Влахова 

Петър Димитров Чавдаров 

 

    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/ 

 

             

   

 

 


