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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

         № 20 

гр. Кюстендил, 13 Ноември 2021 година 

 Днес, 13.11.2021 година от 13:02 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, Георги Илиев 

Георгиев – член на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК,  Румяна 

Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК и Александра Колева – член на 

РИК  

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

Катя Георгиева Димитрова – член на РИК, Десислава Василева Костадинова-

Стоянова – член на РИК, Симеонка Асенова Велкова-Манова – член на РИК, 

Камелия Кънчова Петрова - Андонова – 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: 

 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

1. 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 
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2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 8. Назначаване съставите на ПСИК №104800078 за гласуване на 

избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, както и за 

състава на  СИК №104800077  на избиратели в лечебно заведение – 

отделение за лечение на Covid-19 болни на територията на община Дупница в 
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изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители за изборите на 14 ноември 2021г 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 9. Поправка на техническа грешка в Решение№68-ПВР/НС от 

18.10.2021г. на Районна избирателна комисия Десети изборен район - 

Кюстендилски 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

  10. Искане за заличаване на представител от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

         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: 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 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№280 от 12.11.2021г. 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 7 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 163-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Бобошево съгласно направеното предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

както следва: 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и 

фамилия на 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 
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освободения член 

на СИК 

СИК 

100500005 Член Михаела Димитрова 

Кепова 

Радка Йорданова Теодосиева 

 

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.2 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 „ГЕРБ-СДС“ с вх.№290 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 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№288 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 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№275/12.11.2021г. 

и вх.№296/12.11.2021г. 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.№298 от 13.11.2021г. 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. и 

вх.№308 от 13.11.2021 в Районна избирателна комисия в Десети 
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изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на 

територията на община Дупница 

 От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№305 от 13.11.2021г. 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 7 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 164-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“,  ПП „ ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и  

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 

104800046 Председател Михаил Костадинов 

Илчев 

Виолета Иванова Николова 

104800004 Секретар Виолета Иванова 

Николова 

Любка Михайлова Токева 

104800058 Член Антоанета Боянова 

Чернева 

Стефка Христова Димитрова 

104800010 Председател Соня Иванова 

Петкова 

Юлияна Янева Найденска 

104800012 Председател Ирина Йорданова 

Топалова 

Станислав Зоран Янич 

104800047 Зам. 

Председател 

Крум Момчилов 

Кацарски 

Деница Димчева Янич 
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104800076 Член Детелина Иванова 

Асенова 

Елена Георгиева Христова 

104800071 Секретар Благовес Ивайлов 

Благоев 

Емилия Стоилова Панова 

104800076 Секретар Славка Миронова 

Първанова 

Севда Крумова Стоянова 

104800043 Зам. 

Председател 

Петко Антониев 

Петков 

Румяна Филипова Петкова 

104800020 Член Владимира 

Димитрова Сантева 

Асен Милчов Орозов 

104800060 Член Павлина 

Александрова 

Стоилкова 

Йорданка Стоянова Соколова 

104800058 Член Стоил Спасов 

Капланов 

Ирена Иванова Гогова 

104800018 Член Цветанка Йорданова 

Сантева 

Даниела Иванова Борисова 

104800006 Член Анка Николова 

Стоилова 

Симона Валериева Ангелова 

104800025 Член Божидар Асенов 

Стоянов 

Александър Христов Марков 

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.3 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:  
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От КП „ИЗПРАВИ СЕ МУТРИ ВЪН!“ с вх.№294 от 12.11.2021г. 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 7 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 165-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов 

дол съгласно направеното предложение 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 

100400002 Член Олег Николов Кочев Радослав Валентинов 

Атанасов 

100400013 Зам. 

Председател 

Илиан Илиев Илиев Катя Стоянова Зарева 

 

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.4 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 

        Постъпили са предложения:  
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От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№302 от 

13.11.2021г. и вх. №286 от 12.11.2021 г. в Районна избирателна комисия в 

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

територията на община Кюстендил 

От КП „БСП за България“ с вх.№304 от 13.11.2021г. и вх.№306 от 

13.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил 

От КП „Изправи се БГ! Ние идваме“ с вх.№ 292 от 12.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

От КП „ГЕРБ - СДС“ с вх.№287 от 12.11.2021г.  и с вх.№311 от 

13.11.2021г. 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.№276 от 12.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№274 от 12.11.2021г. 

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 7 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 166-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил съгласно направените предложения от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, КП „Изправи се БГ! Ние идваме“, КП „БСП 

за България“, КП „ГЕРБ - СДС“,  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и   ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  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 

102900013  Секретар Радостина Милкова 

Апостолова  

Антонио Петров Димитров 

102900017 Зап.- 

Председател 

Красимира 

Василиева Стоянова 

Христо Пламенов Костадинов  

102900051 Зам. 

Председател 

Мариела Георгиева 

Кръстева 

Ивайло Василев Терзийски 

102900020 Член Димитрина 

Василева Панчева 

Николай Любомиров Иванов 

102900062 Член  Михаил Петров 

Ангелов 

Петър Михайлов Георгиев 

102900011 Член Тодорка Димитрова 

Георгиева 

Михаела Атанасова 

Карадачка 

102900108 Член Златка Георгиева 

Трендафилова 

Божидара Сашова Колчагова 

102900044 Член Ваня Миткова 

Тошкова 

Евелина Георгиева Стоянова 

102900008 Зам. 

Председател 

Даниел Йорданов 

Чивийски 

Мирела Ивайлова Боянова 

102900028 Член Адел Красимирова 

Ангелова 

Кирилка Георгиева Михова 

102900075 Председател Нели Кирилова 

Насева  

Михаела Ивайлова 

Радословова  

102900066 Секретар Даниела Георгиева 

Георгиева  

Божидар Светословов 

Божилов 

102900095 Секретар Георги Благомирав 

Георгиев 

Вержиния Крумова 

Харалампиева 

102900074 Член Ивона Иванова 

Велинова 

Мадлена Георгиева 

Димитрова 

102900063 Член Александър Илиев Галина Иванова Димитрова 
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Иванов 

102900108 Член Наталия Любенова 

Симеонова 

Милена Александрова Янева 

 

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.5 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 „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№303 от 13.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кочериново 

От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№261 от 12.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кочериново 

От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№293 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 7 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

     РЕШЕНИЕ № 167-ПВР/НС 
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Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кочериново съгласно направеното предложение от КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и  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 

102700011 Зам. 

Председател 

Любка Иванова 

Филипова 

Елена Димитрова Далева 

102700004 Член Мария Миткова 

Михалкова -Арсова 

Йорданка Иванова  Чонева 

102700011 Член Мария Николаева 

Василева 

Спаско Георгиев Димитров 

 

 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.6 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 КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№291 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 

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№285 от 

12.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 
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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 7 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 168-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Сапарева баня съгласно направеното предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“  и 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 

10410006 Член Марияна Георгиева 

Адвукатска 

Илиана Иванова Вучкова 

10410004 Член Габриела 

Бориславова 

Иванова 

Диана Николаева Василева 

 

 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.7 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:  
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 От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№309 от 13.11.2021г. 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 7 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 169-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Невестино съгласно направеното предложение 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 

103100018 Председател Рени Райчева 

Иванова 

Александра Живкова 

Стоянова 

 

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.8 от дневния ред:Назначаване съставите на ПСИК №104800078 

за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или 

изолация, както и за състава на  СИК №104800077  на избиратели в лечебно 

заведение – отделение за лечение на Covid-19 болни на територията на 

община Дупница в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители за изборите на 14 ноември 2021г. 
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 В Районната избирателна комисия 10 - Кюстендил са постъпили писма 

с вх.№272 от 12.11.2021г. и вх.№268 от 12.11.2021г на кмета на Община 

ДУупница  заведен в РИК Кюстендил, с което ни уведомява, че на 

12.11.2021г. са проведени консултации за определяне на съставите на 

подвижната секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно 

Закона за здравето, както и за назначаване на състави на секционна 

избирателна комисия в лечебно заведение- отделение за лечение на болни с 

Covid-19.Към писмото е приложен протокол от проведените консултации на 

12.11.2021г. от които е видно, че на тях е постигнато съгласие за съставите на 

СИК и ПСИК. С оглед постигнатото съгласие, кмета на община Дупница е 

направил предложение по реда на чл.91, ал.8 от ИК за съставите на ПСИК и 

СИК. 

На основание чл.89, ал.2, чл.91, ал.11  от ИК, Решение№ 831-ПВР/НС 

от 29.10.2021г., т.13 на ЦИК, Решение№ 844-ПВР/НС от 02.11.2021г. на ЦИК 

и Решение-766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК и предложения на кмета на 

община Дупница вх.№ 272 от 12.11.2021г. и вх.№ 268 от 12.11.2021г  заведен 

в РИК Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „За“,  „Против“ 

взе следното 

    РЕШЕНИЕ 170-ПВР/НС 

Назначава съставите на ПСИК №104800078 и СИК №104800077   

съгласно  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. 

Издава удостоверения на членовете на ПСИК и СИК. 

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: Поправка на техническа грешка в 

Решение№68-ПВР/НС от 18.10.2021г. на Районна избирателна комисия 

Десети изборен район – Кюстендилски 
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В подадените предложения за съставите на СИК на територията на 

община Дупница е допусната техническа грешка, изразяваща се в 

следното: В СИК 10480064 за председател от коалиция „БСП за България“ 

е предложена Веска Димитрова Ранова с ЕГН *, а погрешно в таблицата 

неразделна част от предложението съставено от общинската 

администрация е записано лицето Кирка Георгиева Темелакиева с ЕГН *. 

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“ – няма взе следното 

    РЕШЕНИЕ 171-ПВР/НС 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №68-ПВР/НС от 

18.10.2021г., като  на мястото на председател в СИК№104800064, вместо 

Кирка Георгиева Темелакиева с ЕГН *, да се чете Веска Димитрова Ранова   с 

ЕГН *. 

По т.10 от дневния ред: Искане за заличаване на представител от КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

Постъпила е молба  с вх.№299 от 13.11.2021г. , с която се иска да бъде 

заличен като представител на КП „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в РИК Кюстендил. 

   РИК Кюстендил констатира,че списък упълномощени представители на КП 

„ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е публикуван на интернет страницата на комисията 

съгласно Решение№148–ПВР/НС от 12.11.2021г. Сред упълномощените 

представители в списъка е и горепосоченото лице притежаващо пълномощно  

170/05.11.2021г. С оглед на постъпилата молба лицето следва да бъде 

заличено от списъка на упълномощените представители. 

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1 т.1 и чл.124, ал.4 от ИК, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно гласуване с 7 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 172-ПВР/НС 

Заличава от списъка на упълномощените представители на КП „ БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ“  Кирил Ангелов Кирилов с ЕГН *, с пълномощно №170 от 
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05.11.2021г. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 година. 

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/ 

 

             

   

 

 


