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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

       П Р О Т О К О Л 

       № 26 

гр. Кюстендил, 16 Ноември 2021 година 

 Днес, 16.11.2021 година от 17:40 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, Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член на РИК, Александра 

Колева – член на РИК,  Катя Георгиева Димитрова – член на РИК, Камелия 

Кънчова Петрова - Андонова – член на РИК и Георги Илиев Георгиев – член 

на РИК 

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

Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК и Румяна Иванова 

Сергиева-Димитрова – член на РИК 

         Заседанието се проведе при следния  

                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   

1. Одобряване на графичния файл на образец на бюлетината  за президент 

и вицепрезидент на републиката- Втори тур, които ще се проведат на 

21 ноември 2021г., както и одобряване на тиража на бюлетината за 

Десети изборен район – Кюстендилски   

                               Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина  

2. Одобряване на проекти на материали на Приложение№ 9-ПВР и  

бланки чернови към него за секционните избирателни комисии на 

територията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 
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Кюстендилски на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката – Втори тур  насрочени за  21 ноември 2021 г. 

                Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Одобряване на проекти на материали за секционните избирателни 

комисии на територията на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката – Втори тур насрочени за 21 ноември 

2021 г. 

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

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

10 гласа „Против“ – няма. 

По т.1 от дневния ред: Одобряване на графичния файл на образец на 

бюлетината  за президент и вицепрезидент на републиката- Втори тур, които 

ще се проведат на 21 ноември 2021г., както и одобряване на тиража на 

бюлетината за Десети изборен район – Кюстендилски   

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и чл.209, ал.3  от  

Изборния кодекс, Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021 г. на ЦИК, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район-Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с 9  гласа „За“, „Против“ – 1 взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 190-ПВР/НС 

 

Одобрява графичния файл с образец на бюлетината в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката – Втори тур на 21 ноември 2021 

година за Десети изборен район– Кюстендилски. 

Образецът на бюлетините се публикува след изрично решение на ЦИК 

съгласно т.7 от Решение№617-ПВР/НС от 24.09.2021г. на ЦИК. 

     Одобрява тиража на бюлетините в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката – Втори тур на 21 ноември 2021г. в Десети 

изборен район – Кюстендилски -  132 000 броя.  
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Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район-Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му. 

 

 По т.2 от дневния ред: Одобряване на проекти на материали на 

Приложение№ 9-ПВР и бланки чернови към него за секционните 

избирателни комисии на територията на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката – Втори тур  насрочени за  21 ноември 2021 г. 

Десети изборен район – Кюстендилски следва да одобри проект и 

тираж за отпечатване на материали на Приложение 9-ПВР  и бланки 

чернови към тях, необходими за работата на секционните избирателни 

комисии на територията на изборния район при произвеждане на изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката – Втори тур  на 21 ноември 

2021 г. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс, след проведено поименно гласуване Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски с 10 гласа „За“, „Против“  няма взе 

следното 

    РЕШЕНИЕ №191-ПВР/НС 

  ОДОБРЯВА проект на  Приложение №9-ПВР и Бланки - чернови за 

отразяване на резултатите от преброяването на контролните разписки от 

машинното гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката - Втори тур  на 21 ноември 2021 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за 

отпечатване за всяка една от тях  - 191  броя. 

 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: Одобряване на проекти на материали за 

секционните избирателни комисии на територията на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на изборите 
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за президент и вицепрезидент на републиката – Втори тур насрочени за 21 

ноември 2021 г. 

Десети изборен район – Кюстендилски следва да одобри проекти и да 

одобри тираж за отпечатване на материали, необходими за работата на 

секционните избирателни комисии на територията на изборния район при 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 21 ноември 2021 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс, след проведено поименно гласуване Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски с 10 гласа „За“, „Против“  няма взе 

следното 

      РЕШЕНИЕ №192-ПВР/НС 

  1. ОДОБРЯВА проект на Книжка – помагало, съдържаща 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по 

прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в 

страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката – Втори 

тур на 21 ноември 2021г. при гласуване със специализирани устройства за 

машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021г. 

и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 290 броя. 

2. ОДОБРЯВА проект на Книжка – помагало, съдържаща 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по 

прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в 

страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката- Втори 

тур на 21 ноември 2021г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с 

Решение № 826-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за 

отпечатване – 240 броя.  

3. ОДОБРЯВА проект на книжа приложими решения на Централната 

избирателна комисия към указания – Решение №929-ПВР/НС от 12.11.2021г. 

на ЦИК относно изменение на Методически указания и Решение №882-

ПВР/НС от 09.12.2021г. на ЦИК относно изменение и допълнение на 

Методически указания приети към решение №825/29.10.2021г. и определя 

тиража за отпечатване им, както следва: 
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- Решение №929-ПВР/НС от 12.11.2021г. на ЦИК – 350 бр. 

- Решение №882-ПВР/НС от 09.12.2021г. на ЦИК – 290 бр. 

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/ 

 

            

 

   

 

 


