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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

        № 21 

гр. Кюстендил, 13 Ноември 2021 година 

 Днес, 13.11.2021 година от 20:30 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, 

Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Венцеслав Благоев 

Механджийски – секретар на РИК, Десислава Василева Костадинова-

Стоянова – член на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК, Катя 

Георгиева Димитрова – член на РИК, Йорданка Лазарова Наумова-

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

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

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

РИК, Георги Илиев Георгиев – член на РИК 

         Заседанието се проведе при следния  

                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   

1. 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 

 2. 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 
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3. 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 

4. 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 

 

5. 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 

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

точки? Не виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 

13 гласа „Против“ – няма. 

По т.1 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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№312 от 

13.11.2021г. и вх.№314 от 13.11.2021 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.№ 316 от 13.11.2021г.  и вх.№317 от 

13.11.2021г. 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 „Движение за права и свободи“ с вх.№ 321 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 13 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 173-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница 

съгласно направените предложения КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ и 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 

104800072 Член Елисавета 

Александрова 

Михайлова 

Александър Василиев 

Михайлов 

104800063 Член Валентин Енчев 

Вълканов 

Емил Кирилов Рашев 

104800033 Секретар Светлана Стойчева 

Гущерова 

Павлина Валериева Стоилова 

104800015 Член Венцислава 

Стоянова Стойнева 

Илонка Павлова Павлова 

104800024 Секретар Галина Стефанова 

Стоянова 

Радостина Михайлова 

Парфениева 

104800034 член Спасислава Иванова 

Цекова 

Йордан Красимиров Поляков 

104800036 член Мирослава 

Мирославова 

Цекова 

Борис Владимиров Павлов 

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.2 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 „ГЕРБ-СДС“ с вх.№313 от 13.11.2021г. 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 13 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 174-ПВР/НС 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Сапарева 

баня 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 

104100005 Член Емилия Георгиева 

Чорбаджийска 

Марияна Стоилова Гавазка 

104100009 Член Лозенка Райкова 

Ничева 

Райна Бориславова Милошова 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове 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.3 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:  

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№315 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! 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 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 13 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

     РЕШЕНИЕ № 175-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил съгласно направените предложения от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 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 

102900002 Зам. 

Председател 

Цветанка Стоянова 

Чолакова  

Елеонора Кирилова Кирилова 
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102900086 член Даниела Николова 

Русулска 

Радостина Ангелова Тимева 

102900003 Член Аделина Юлиянова 

Василева  

Иво Валентинов Иванов  

102900006 Член  Сава Василева 

Алексиева  

Христо Руменов Калфин  

102900091 Секретар Илина Петрова 

Вълкова  

Йордан Георгиев Лазаров  

102900013 Член  Ваня Василева 

Писиос  

Десислава Ангелова Василева  

 

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 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 „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 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 13 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 176-ПВР/НС 
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Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кочериново 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 

102700013 член Олга Славчова 

Станкева  

Анета Иванова Грошкова 

 

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: 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. № 8/13.11.2021 г., 12:05 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 2 /две/ 

лица, които да бъдат регистрирани като застъпници.  
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        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 № 177-ПВР/НС 

       РЕГИСТРИРА  застъпници на  КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 2 

/два/ 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 2021г. в избирателни 

секции на територията на област Кюстендил, както следва: 

 

Божидар Михайлов Йосифов 

Теодор Божидаров Йосифов 

 

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/ 

 

            

 

   

 

 


