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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

        № 22 

гр. Кюстендил, 14 Ноември 2021 година 

 Днес, 14.11.2021 година от 10:50 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,  Ивайло Радойчев 

Анастасов – 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 

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

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

Димитрова – 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:   

 1. Искане за заличаване на представител от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ 

         Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. 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 
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3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

 

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

точки? Не виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 9 

гласа „Против“ – няма. 

По т.1 от дневния ред: Искане за заличаване на представител от ПП 

„ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“. 

Постъпила е молба  с вх.№332 от 14.11.2021г. , с която се иска да бъде 

заличен като представител на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ“ в РИК Кюстендил. 

    РИК-Кюстендил констатира,че списък упълномощени представители 

на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“  е 

публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение№124–

ПВР/НС от 06.11.2021г.Сред упълномощените представители в списъка е и 
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горепосоченото лице притежаващо пълномощно  38/06.11.2021г. 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 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 178-ПВР/НС 

Заличава от списъка на упълномощените представители на ПП  

„ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ Ангел Борисов 

Петров с ЕГН *, с пълномощно №38 от 06.11.2021г. 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. 

По т.2 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 „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№ 322 от 14.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№ 328 от 

14.11.2021г. 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.№ 330 от 14.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил 
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  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 9 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 179-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил съгласно направените предложения от КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“,  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 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 

102900101 Член Васил Бориславов 

Костадинов 

Ангел Борисов Петров 

102900108 Член Радостина Милкова 

Апостолова 

Райка Асенова Спасова 

102900018 Член Мария Емилова 

Петрова 

Мирослава Маркова  Митова 

102900091 Член Ралица Димитрова 

Николова 

Румяна Руменова Васева 

 

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 Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година 
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        Постъпило е предложение:  

От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№323 от 14.11.2021г. 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 9 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

     РЕШЕНИЕ № 180-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Сапарева баня 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 

10410006 Член Илиана Иванова 

Вучкова 

Емилия Иванова Дамянова 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член 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 Бобов дол, 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 „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“ с вх.№324 от 14.11.2021г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол 

От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№325 от 14.11.2021г. 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 9 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 181-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов 

дол съгласно направените предложения от КП „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ 

ВЪН!“ 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 

100400005 Член  Даниела Генчева 

Танчева-Добринова 

Емил Василев Манчев 

100400014 Член Никола Светлозаров 

Благоев 

Йорданка Илиева Гавазова- 

Николова 

100400015 Председател Момчил Кирилов 

Ортакчийски 

Красимира Димитрова 

Кирилова 

100040022 Член Валери Кирилов 

Дамянов 

Владислав  Благоев Манзуров 

100400024 Председател Здравко Тодоров 

Здравков 

Милена Георгиева 

Александрова 

   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.5 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 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№326 от 14.11.2021г. 

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.№ 327 от 

14.11.2021г. 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.№ 331 от 14.11.2021г. 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 9 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

     РЕШЕНИЕ № 182-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Дупница съгласно направените предложения от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  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 
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104800011 Член Елена Зеад Диб 

Алхадж Ахмад 

Димитър Драгомиров 

Драгомиров 

104800035 Член Руслан Андреев 

Вейс 

Стоянка Христова Колева 

104800045 Член Васил Милети 

Валидолски 

Емил Валентинов Петров 

104800036 Член Здравка Зафирова 

Велинова 

Татяна Симеонова Цанева 

104800078 Председател Силвия Ефтимова 

Александрова 

Бойка Мирчева Павлова 

 

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 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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№329 от 

14.11.2021г. 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 9 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 
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     РЕШЕНИЕ № 183-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Невестино съгласно направеното предложение от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

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 

103100011 Секретар Теменужка Стойова 

Янкова 

Мелани Бойкова Кръстева 

 

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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 

 

            

 

   

 

 


