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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

       П Р О Т О К О Л 

       № 27 

гр. Кюстендил, 17 Ноември 2021 година 

 Днес, 17.11.2021 година от 17:20 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,  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, Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК, Йорданка 

Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК,  Камелия Кънчова Петрова - 

Андонова – член на РИК и Георги Илиев Георгиев – член на РИК 

 Отсъстващи: Катя Георгиева Димитрова – 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 

Рила, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година 

2. 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 – Втори тур на 21 ноември 2021 година 

3. Постъпил сигнал от Екатерина Г. Николова – кметски наместник на 

с. Долна Гращица, област Кюстендил 

4.Осъществяване на контрол при предаването и приемането на 

изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, 
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контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна 

администрация – Кюстендил на Втори тур в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021година 

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

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

12 гласа „Против“ – няма. 

По т.1 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Рила, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката - Втори тур на 21 

ноември 2021 година 

      Постъпило е предложение:  

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕИЕ“ с вх.№343 от 

16.11.2021г. в  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 

Рила 

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 12 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 193-ПВР/НС 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Рила 

съгласно направеното предложение от 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 

103800001 Член  Първолета Ангелова 

Лулева 

Ивана Иванова Туповичарска 

103800004 Член Ивана Иванова 

Туповичарска 

Иван Костадинов Иванов 
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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.2 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 - Втори тур на 21 

ноември 2021 година 

        Постъпило е предложение:  

От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№350 от 17.11.2021г. 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 12 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 194-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов 

дол съгласно направените предложения 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 

100400016 Член Елена Георгиева 

Стоилова 

Борислав Йорданов Борисов  

100400017 Секретар Любен Трайков 

Лазаров 

Таня Георгиева Кичева 

 

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.3 от дневния ред: Постъпил сигнал от Екатерина Г. Николова – 

кметски наместник на с. Долна Гращица, област Кюстендил 

В Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски е постъпил сигнал заведен в регистъра на жалбите и сигналите 

с вх. № 03 от 17.11.2021 г., в 14.15 часа, от Екатерина Николова - кметски 

наместник на с. Долна Гращица, община Кюстендил. В сигнала са изложени 

твърдения за нарушение на Изборния кодекс, изразяващо се в допускане на 

избиратели да гласуват в СИК № 102900097, образувана на територията на с. 

Долна Гращица, община Кюстендил,  без да са включени в избирателния 

списък и без да са налице основанията да бъдат дописани под черта. 

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 30 ИК Централната избирателна комисия 

определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса, 

включително за проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 

40, и възлага извършването й на Главна дирекция "Гражданска регистрация и 

административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Районната избирателна комисия не разполага с компетентност да 

извърши проверка за основанията за вписване и дописване на избиратели в 

съставените от общинските администрации по реда на чл. 24 и следващи от 

ИК. Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК Районната избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски ще предаде избирателните списъци на 

Дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството в законоустановения срок. Като едва след това 

компетентните органи следва да извършат проверка за нарушения от 

характера на изложените в сигнала. 

  С оглед на което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, предл. първо от 

Изборния кодекс работната група по жалбите и сигналите предлага на 
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Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски да 

вземе решение, с което да изпрати по компетентност на ГД  „ГРАО“ в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Районна 

прокуратура – Кюстендил сигнал, заведен в регистъра на жалбите и 

сигналите под вх. № 03 от 17.11.2021 г., подаден от Екатерина Николова - 

кметски наместник на с. Долна Гращица, община Кюстендил. 

  Във основа на изложеното работната група по жалбите и сигналите 

предлага на Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски  на основание чл.70, ал.4 и чл.72, ал.1, т.20 от ИК, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 195-ПВР/НС 

       Изпраща по компетентност на ГД „ГРАО“ в Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и на Районна прокуратура – 

Кюстендил сигнал, заведен в регистъра на жалбите и сигналите под вх. № 03 

от 17.11.2021 г., подаден от Екатерина Николова - кметски наместник на с. 

Долна Гращица, община Кюстендил. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 

По т.4 от дневния ред: Осъществяване на контрол при предаването и 

приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните 

хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните 

средства до Областна администрация – Кюстендил на Втори тур в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г. 

На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и 

Решение №617-ПВР/НС/24 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване    с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 РЕШЕНИЕ № 196-ПВР/НС 

 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - 

членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа 

и материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, 
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разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните 

приемно-предавателни протоколи във връзка с произвеждането на изборите 

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

2021 г. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - 

членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски да участват при предаване и приемане на отпечатаните 

хартиени бюлетини, съвместно с представител на Областна администрация – 

Кюстендил по предварително утвърден график в присъствието на 

упълномощени представители на печатницата изпълнител, да подпишат 

приемо-предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните 

средства с хартиените бюлетини до сградата на Областна администрация – 

Кюстендил. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов- 

членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски да осъществят контрол по разпределението на хартиените 

бюлетини съвместно с Областна администрация – Кюстендил по общини и 

подпишат приемо-предавателните протоколи. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - 

членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски, съвместно с Областна администрация – Кюстендил да 

предават изборни книжа и материали при тяхното разпределяне на 

съответните общини на територията на Десети изборен район – 

Кюстендилски, както и да подписват съответните приемно-предавателни 

протоколи съвместно с представител на Областна администрация – 

Кюстендил. 

Упълномощава Александра Колева и Ивайло Радойчев Анастасов - 

членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, да участват съвместно с Областна администрация Кюстендил 

при приемане и предаване на всякакви други изборни книжа и документи, 

неописани по- горе, на съответните общински администрации. 

 Решението подлежи на незабавно изпълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


