РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ
ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ
ПРОТОКОЛ
№ 28
гр. Кюстендил, 18 Ноември 2021 година
Днес, 18.11.2021 година от 13:20 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, Катя Георгиева Димитрова –
член на РИК, Камелия Кънчова Петрова - Андонова – член на РИК и Георги
Илиев Георгиев – член на РИК
Отсъстващи: няма
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
Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година
2. Определяне на представители на РИК-Кюстендил, които да предадат
изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии в
предизборния ден и УТВЪРЖДАВАНЕ на график на територията на Десети

изборен район – Кюстендилски в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на втори тур на 21 ноември 2021г.
3.Реда за предаване от Секционни избирателни комисии
(СИК)/Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на Районна
избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при
попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов
протокол при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване
на приемо - предавателен протокол
4. Искане за заличаване на упълномощени представители от КП „БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ“.
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 Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21
ноември 2021 година
Постъпило е предложение:
От КП „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН“ с вх.№351 от 17.11.2021г. 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 № 197-ПВР/НС
Допуска промени в съставите на СИК на територията на община
Кюстендил съгласно направеното предложение от КП „ИЗПРАВИ СЕ!
МУТРИ ВЪН“, както следва:

Секция № Длъжност в Име, презиме и Име, презиме и фамилия на
СИК
фамилия
на новоназначения член на
освободения
СИК
член на СИК
102900003 Член

Малинка
Станимирова
Димитрова

Драгомира Драганова
Любенова

102900008 Член

Веселка
Викторова
Георгиева

Милена Михаилова Петрова

102900009 Член

Люба
Боянова Гергана Иванова Стоилова
Нейкова

102900013 Член

Денис Юлиянов Милка Христова Янева
Манасиев

102900061 Член

Лалка Добринова Алекс Ивов Георгиев
Стойчева

102900069 Член

Елена
Венциславова
Ковачка
Асенова

Емил Кирилов Николов
–

102900073 Член

Василка
Николаева
Илиева

Венета Костадинова Васева

102900080 Член

Стефка
Младенова
Николова

Христо Бориславов Георгиев

102900084 Член

Ивайло Георгиев Стела Василева Василева
Иванов

102900089 Член

Емил
Кирилов Емил Добрев Динев
Николов

102900095 Член

Ивона Руменова Антоанета Любенова
Георгиева
Димитрова

102900107 Член

Александър Ивов Мартин Руменов Ангелов
Станков

102900109 Член

Антоанета
Любенова
Димитрова

Борислав Емилов Ботев

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: Определяне на представители на РИККюстендил, които да предадат изборни книжа и материали на секционните
избирателни комисии в предизборния ден и УТВЪРЖДАВАНЕ на график на
територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на Втори тур на 21 ноември
2021г.
Необходимо е да бъдат определени представители на РИК - Кюстендил,
които съвместно с общинските администрации в Десети изборен район Кюстендил да предадат на секционните избирателни комисии изборни книжа
и материали в предизборния ден на 20 ноември 2021 г.
Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18 и чл. 215, ал. 1 и ал.
2 от Изборния кодекс, Решение №825-ПВР/НС от 29.10.2021г. изменено с
Решение №867-ПВР/НС от 05.11.2021г на ЦИК, Районна избирателна
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно
гласуване с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 198-ПВР/НС
ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия Кюстендил, които подпишат съответните протоколи, както и да предадат
изборните книжа и материали на СИК/ПСИК в предизборния ден на
територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за

президент и вицепрезидент на републиката за Втори тур на 21 ноември
2021г., както следва:
ОБЩИНА Бобов дол – Катя Димитрова, Десислава КостадиноваСтоянова
ОБЩИНА Бобошево – Ивайло Анастасов
ОБЩИНА Дупница – Десислава Костадинова-Стоянова, Катя Димитрова и
Мария Чочова
ОБЩИНА Кюстендил – Румяна Димитрова, Илиян Хаджийски и Георги
Георгиев
ОБЩИНА Кочериново – Александра Колева
ОБЩИНА Рила – Александра Колева
ОБЩИНА Сапарева баня – Мария Чочова и Йорданка Наумова Метаниева
ОБЩИНА Невестино - Ивайло Анастасов
ОБЩИНА Трекляно – Симеонка Велкова-Манова и Камелия Петрова
УТВЪРЖДАВА график за раздаване на изборните книжа, материали и
бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен
район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както
следва:
Община

Дата

Час

Кюстендил

21 ноември 2021 г.

съгласно Приложение № 1

Трекляно

21 ноември 2021 г

13:00 часа

Невестино

21 ноември 2021 г

14:00 часа

Бобошево

21 ноември 2021 г

17:10 часа

Рила

21 ноември 2021 г

17:00 часа

Кочериново

21 ноември 2021 г

16:00 часа

Бобов дол

21 ноември 2021 г

17:00 часа

Сапарева баня

21 ноември 2021 г

17:00 часа

Дупница

21 ноември 2021 г

съгласно Приложение № 2

Приложение № 1 за община Кюстендил и Приложение № 2 за общ.
Дупница, неразделна част от настоящето решение.
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: Реда за предаване от Секционни избирателни
комисии (СИК)/Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на
Районна избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на
сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и
получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката за Втори тур на 21 ноември 2021г. и
определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на приемо предавателен протокол
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс и Решение
№ 890-ПВР/НС 9 ноември 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в
Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване
с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 199-ПВР/НС
При преброяване на бюлетините (за секциите с хартиени бюлетини) и
установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително
вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол,
като следи за удовлетворяване на контролите. Формулярът на секционния
протокол за резултатите от гласуването – приложения № 100-ПВР/х, № 101ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр от изборните книжа е само един и се
изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и
удостоверяване на контролите.
1. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК –
приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-

ПВР/кр от изборните книжа от изборните книжа, като се внимава да не
се допускат грешки.
2. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който
допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да
бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху
протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове
на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се вписва в графата относно
обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на
получения секционен протокол (приложения № 100-ПВР/х, № 101ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр от изборните книжа от
изборните книжа).
3. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се
задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него
се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката
в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват
всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да
се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
4. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК
уведомява районната избирателна комисия.
5.1 начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия
протокол
Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски
определя членове на които да бъдат предадени сгрешените протоколи, а
именно: Георги Илиев Георгиев - Член на РИК и/или на Венцеслав Благоев
Механджийски - Секретар на РИК, като за целта се оформя приемопредавателен протокол между СИК /подписан от всички членове/
и представител на РИК.
6. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с решение на
РИК неин член, като фабричният му номер се сверява с номера на
протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на
изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. (Приложение № 91-ПВР/НС или
Приложение № 92-ПВР/НС от изборните книжа). При несъответствие
между номерата, това обстоятелство се отразява в приемопредавателния протокол (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните
книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с
решение на РИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на
секционен протокол.

За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол
всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член
подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение №
97-ПВР/НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на
сгрешения и на новия формуляр на протокол.
7. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения
секционен протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда
на т. 4.
8. След попълване на секционния протокол той се подписва от всички
членове на СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява
резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването
му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването.
Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани
се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки могат да се
поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
9. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на
постъпване в опис, който се съхранява в РИК- Кюстендил.
Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от
сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща
на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската
администрация по реда на т. 10.
10.Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение №
97-ПВР/НС от изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените
секционни протоколи се предават от РИК на областната администрация
в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл.
72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл.
296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и
оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните
книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията,
определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК.
11.Настоящото решение се прилага от СИК/ПСИК и РИК.
12.Определя Георги Илиев Георгиев и/или Венцеслав Благоев
Механджийски да подписват приемо-предавателен протокол – Приложение
№ 97-ПВР/НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на
сгрешения и на новия формуляр на протоколите, което ще става след
предаване на всички протоколи от СИК в РИК – Кюстендил.

13.В изпълнение на настоящето решение Протоколи приложения № 100ПВР/х, № 101-ПВР/м, се съхраняват в РИК- Кюстендил, а Протоколи
Приложения № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр – 5 броя от всяко едно
приложение ще се предостави на РИК-Кюстендил, а другите
екземпляри до пълния брой се съхраняват в Областна администрацияКюстендил.
Останалите изборни книжа да останат на съхранение в Областна
администрация – Кюстендил и при уведомяване от СИК при необходимост от
попълването им да се предадат на определени в настоящото решение членове
на РИК, които да го предоставят на СИК, съгласно оформен приемопредавателен протокол с фабричния номер.
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:Относно искане за заличаване на упълномощени
представители от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
Постъпило е искане от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, заведено под вх. №
366 от 18.11.2021 г. в деловодния регистър на Районна избирателна комисия
в Десети изборен район – Кюстендилски, с което се иска заличаване на 14
(четиринадесет) упълномощени представители на коалицията, публикувани,
въз основа на решение № 148-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на РИК – Кюстендил.
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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното
РЕШЕНИЕ № 200-ПВР/НС
Заличава от списъка на упълномощените представители на КП „ БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ“ следните лица:
Трите имена:
1.
2.
3.

Ваня Колева Енчева
Димитър Стойнев Кърнолски
Костадин Иванов Шилегарски

Номер на
пълномощно:
134/05.11.2021г.
140/05.11.2021г.
145/05.11.2021г.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кирил Андреев Попов
Кирил Костадинов Шилегарски
Маргарита Любенова Илинска
Бойко Олегов Христов
Николай Димитров Гогов
Стефан Василев Бибешков
Мая Димитрова Владимирова
Анна Димитрова Кърнолска
Кирил Стойнев Захаринов
Калин Иванов Балтов
Евгения Евгениева Давидкова

153/05.11.2021г.
158/05.11.2021г
164/05.11.2021г.
165/05.11.2021г.
166/05.11.2021г.
173/05.11.2021г.
177/05.11.2021г.
179/05.11.2021г.
186/05.11.2021г.
189/05.11.2021г.
195/05.11.2021г.

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/

