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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

        № 23 

гр. Кюстендил, 14 Ноември 2021 година 

 Днес, 14.11.2021 година от 19:40 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. Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 102900006 

в община Кюстендил 

         Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Преустановяване на работа на една от машините  за гласуване в 

секция №102900021 в гр. Кюстендил с вх. №336/13.11.2021г. в 19:33 часа  и 

вх. №337/14.11.2021г. в 19:40  на регистъра на РИК Кюстендил 

                                               Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 
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3. Преустановяване на работа на една от машините  за гласуване в 

секция №102900048 в гр. Кюстендил с вх. №334/14.11.2021г. в 15:35 на 

регистъра на РИК Кюстендил  

         Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

 По т.1 от дневния ред: Преминаване към гласуване с хартиени 

бюлетини в СИК 102900006 в община Кюстендил 

В РИК Кюстендил е постъпил констативен протокол от 11:56 часа за 

СИК №10290006 в Община Кюстендил, от който се установява, че  машината 

не спира да пуска празни бюлетини.В секцията е преустановено гласуването 

с машина. 

Приложен е  Протокол за наличие на предпоставки по чл.269 от ИК, 

както и  констативен протокол, подписан от техник на „Сиела норма“. 

Предвид гореизложеното и на основание Методически указания по 

прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в 

страната  за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 година при гласуване със 

специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение№ 825-

ПВР/НС от 29 октомври 2021 година и Решение№132/10.11.2021г. на РИК 

Кюстендил, Районната избирателна комисия в Десети изборен район 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване с 9 гласа „За“, „Против“ – 

няма взе следното 

    РЕШЕНИЕ-184-ПВР/НС 

В СИК№102900006 гласуването да продължи с хартиени бюлетини. 

 Районна избирателна комисия Кюстендил, чрез определените от нея 

лица  Венцеслав Благоев Механджийски или Георги Илиев Георгиев, да 

предават на  СИК№102900006  приложенията, както следва: Приложение 

102-ПВР-хм, Приложение 103-ПВР-кр, Приложение 110-НС-хм и 

Приложение 111-НС-кр. 

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:Преустановяване на работа на една от 

машините  за гласуване в секция №102900021 в гр. Кюстендил с 
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№336/13.11.2021г. в 19:33 часа  и вх. №337/14.11.2021г. в 19:40  на регистъра 

на РИК Кюстендил 

В РИК Кюстендил е получен сигнал от СИК№102900021 в гр. 

Кюстендил за преустановяване  работата на една от двете машини за 

гласуване. След извършена проверка, РИК Кюстендил констатира,че едно от 

двете устройства за машинно гласуване, намиращи  се в секция №102900021 

не  работи. Съставен  е Констативен протокол от 13.11.2021г., в който е 

описано,че четеца за карти отказва да разпознае СИМ на комисията, като 

уточняват,че четецът  е бил разглобен и не е имал механичен проблем. 

Констативният протокол е подписан от председателя, секретаря и 

техническото лице на „Сиела Норма“.  Съставен  е и протокол от 14.11.2021 в 

7:30 часа  от председателя и секретаря на СИК,като същите констатират,че 

четеца на машината не разпознава СИМ картите и машината не работи.  

 РИК Кюстендил констатира, че секция №102900021 изначално в 

предизборния ден е била технически неизправна и включително в изборния 

ден не е започнала работа. 

Предвид горното и на основание  Методически указания по прилагане 

на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната  за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година при гласуване със специализирани 

устройства за машинно гласуване, приети с Решение№ 825-ПВР/НС от 29 

октомври 2021 година, Районната избирателна комисия в Десети изборен 

район Кюстендилски  след проведено поименно гласуване с 9 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

                  РЕШЕНИЕ185-ПВР/НС 

Районна избирателна  комисия в Десети изборен район- Кюстендилски, 

приема,че в СИК№102900021, специализирано устройство с 

единтификационен №ELZA4E2A00017733 не стартира работа в началото на 

изборния ден  и същият е продължил само на втората машина. 

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:Преустановяване на работа на една от 

машините за гласуване в секция №102900048 в гр.Кюстендил с вх. 

№334/14.11г. в 15:35 на регистъра на РИК Кюстендил 
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В РИК Кюстендил е получен сигнал от СИК№102900048 в гр. 

Кюстендил за преустановяване работата на една от двете машини за 

гласуване. След извършена проверка, РИК Кюстендил констатира,че едно от 

двете устройства за машинно гласуване, намиращи  се в секция №102900048 

не работи. Съставен  и подписан е  Констативен протокол, с който техник на  

„Сиела Норма“ АД, констатира, че машината не може да се включи,  което 

води до неизползване на машината. 

С Решение №132-ПВР-НС/10.11.2021г. на РИК Кюстендил е определен 

начина и реда за предаване на формуляр на секционен протокол – 

(Приложение 110-НС-хм и Приложение №102-ПВР-хм), формуляр секционен 

протокол – (Приложение №103-ПВР-кр и Приложение №111-НС-кр) от СИК 

на територията на област Кюстендил в хипотезите на Част V т.1  от 

методическите указания на ЦИК. 

РИК Кюстендил констатира, че секция №102900048 е налице 

хипотезата по т.1, а именно: машината за гласуване е преустановила работа, 

но гласуването е продължило по втората машина. 

Предвид горното и на основание  Методически указания по прилагане 

на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната  за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година при гласуване със специализирани 

устройства за машинно гласуване, приети с Решение№ 825-ПВР/НС от 29 

октомври 2021 година и Решение№132/10.11.2021г. на РИК Кюстендил, 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски  след 

проведено поименно гласуване с 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

                  РЕШЕНИЕ186-ПВР/НС 

Районна избирателна комисия Кюстендил, чрез определените от нея 

лица  Венцеслав Благоев Механджийски или Георги Илиев Георгиев, да 

приемат от СИК№102900048 формуляр от секционен протокол ( Приложение 

9-ПВР и Приложение13-НС към Методическите указания  за тази машина) и 

да  предадат на председателя на СИК№102900048 формуляри от секционни 

протоколи (Приложение №103-ПВР-кр и Приложение №111-НС-кр).  

         Предаването на формулярите от  протоколите се документира в приемо-

предавателен протокол за предаване и приемане между РИК и председателя 

на СИК№102900048. 
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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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 

 

            

 

   

 

 


