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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

       П Р О Т О К О Л 

       № 29 

гр. Кюстендил, 19 Ноември 2021 година 

 Днес, 19.11.2021 година от 17:30 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, Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК, ,  

Катя Георгиева Димитрова – член на РИК, Камелия Кънчова Петрова - 

Андонова – член на РИК, Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на 

РИК  

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

Георги Илиев Георгиев – 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 

Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година 

                             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 
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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 

            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3.Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година 

            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4.Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година 

            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Закриване на  избирателна секция №102900110 на територията на 

община Кюстендил 

            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

6. Сключване на граждански договори със специалисти – технически  

сътрудници към РИК – Кюстендил    

            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

7. Заличаване на регистрирани застъпници от КП“ИЗПРАВИ СЕ! НИЕ 

ИДВАМЕ“ 

                                    Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

8. Регистриране на застъпници от кандидатска  листа в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката –Втори тур на 21 ноември 21 г. от 

ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим 

кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова. 

                                      Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

9. Заличаване на регистрирани упълномощени представители на 

Коалиция „ГЕРБ – СДС“ 

                                      Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

10. Поправка на техническа грешка в Решение №198-ПВР/НС от 

18.11.2021г. на Районна избирателна комисия Десети изборен район – 

Кюстендилски 
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            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

11. Закриване на  избирателна секция №104800077 на територията на 

община Дупница, област Кюстендил 

            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“ 

11 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 

        Постъпили  са предложения:  

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№354 от 17.11.2021г. 

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.№358 от 

18.11.2021г.,вх.№375 от 18.11.2021г. и вх.№390 от 19.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№389 от 19.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

     РЕШЕНИЕ № 201-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил съгласно направените предложения от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 
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ПРАВА И СВОБОДИ“,КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ“  и 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 

102900001 Член Цвети Тодорова 

Димитрова 

Людмил Асенов Велинов 

102900012 Член Цветелина 

Йорданова 

Арнаудова 

Данка Рангелова Петрова 

102900014 Член Елана Матеева 

Ташкова  

Димитрова 

Росица Ганчова Стойкова 

102900015 Член Николай 

Валериев 

Димитров 

Габриела Георгиева Въжарова 

102900016 Член Михаил Славов 

Димитров 

Христина Иванова Бойкова 

102900017 Председател Божана Натан 

Пакашки 

Цветелина Иванова Мирчева 

102900018 Член Марияна 

Стойчева 

Павлова 

Стефан Михайлов Китанов 

102900019 Секретар Бойка Траянова 

Димитрова 

Валя Иванова Велева 

102900020 Председател Пламен Борисов 

Пешев 

Румяна Йорданова Михайлова 

102900023 Член Николай Петров 

Николов 

Ивона Валентинова Стоянова 

102900037 Член Стефан 

Михайлов 

Китанов 

Юлия Асенова Михайлова 



 
 

5 
 

102900058 Член Михаил Борисов 

Пешев 

Ивет Иванова Крумова 

102900063 Член Росица Ганчова 

Стойкова 

Теменужка Иванова Стоянова 

102900069 Член Ивет Иванова 

Крумова 

Анатоли Георгиев Петров 

102900100 Член Даниел Петров 

Русимов 

Светослав Благоев Търговски 

102900105 Член Валентин 

Георгиев Рашев 

Таня Кирилова Борисова 

102900107 Член Цветелина 

Иванова Мирчева 

Валентин Йорданов Стоянов 

102900087 Член Денис 

Красимиров 

Василев 

Мартин Христов Ковачки 

102900093 Председател Гергана 

Стефанова 

Кирилова 

Антоанета Ивайлова Мишева 

102900008 Секретар Светослав 

Каменов 

Георгиев 

Любомира Георгиева 

Любенова 

102900004 Член Александър 

Василев Иванов 

Мария Стойнева Тодорова 

102900006 Зам. 

Председател 

Нели Григорова 

Страхилова 

Наталия Любенова 

Симеонова 

102900011 Член Мила Сашкова 

Иванова-

Георгиева 

Росица Боянова Цветкова 

102900073 Член Ваня Здравчова 

Велинова 

Павел Георгиев Колев 

102900088 Член Мария 

Димитрова 

Димитрова 

Силвия Иванова Станойкова 

102900102 Секретар Валентина Мария Симеонова Миланова-
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Пламенова 

Бонева 

Пателиотис 

 

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 

        Постъпили  са предложения:  

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№360 от 

18.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 

Бобов дол 

От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№364 от 18.11.2021г. в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на 

СИК на територията на община Бобов дол 

От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№372 от 18.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 202-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов 

дол съгласно направените предложения от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 
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БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“,  КП „ГЕРБ-СДС“ и 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 

100400002 Зам.  

Председател 

Вася Стефанова 

Ничева 

Христина Йорданова 

Стоянова 

100400002 Член Светослав Добрев 

Георгиев 

Ангел Венциславов Григоров 

100400001 Член Венета 

Трифонова 

Мануилова 

Бетина Мирославова Илиева 

100400001 Председател Оля Владимирова 

Владимирова 

Илиана Илиева Байрактатова-

Мирчева 

100400005 Член Илиана Илиева 

Байрактарова-

Мирчева 

Анелия Георгиева Сърбинска 

 

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 Дупница, област Кюстендил при произвеждане на 

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

ноември 2021 година 

        Постъпили  са предложения:  
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От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№368 от 18.11.2021г. 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.№359 от 

18.11.2021г., вх.№391 от 19.11.2021г. и  вх.№393 от 19.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Дупница 

От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№392 от 19.11.2021г. и 

вх.№384 от 19.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 203-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Дупница съгласно направените предложения от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и  

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  и „ИЗПРАВИ СЕ ! 

МУТРИ ВЪН“ както следва: 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и 

фамилия на 

освободения 

член на СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 

СИК 

104800071 Член Дамянка Асенова 

Стоилкова 

Стивън Антонов Ангелов 

104800011 Председател Александра 

Георгиева 

Маркова 

Антония Василева 

Бойчинова-Влахова 

104800048 Зам. 

Председател 

Станислава 

Василева 

Мишинкова 

Надя Янкова Коларова 
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104800023 Член Надя Янкова 

Коларова 

Божидар Асенов Стоянов 

104800046 Член Валери 

Адрианова 

Димитрова 

Димитър Георгиев Бъчваров 

104800046 Член Васил Иванов 

Петров 

Пламен Николов Гърнев 

104800019 Зам. 

Председател 

Стефан Христов 

Георгиев 

Цветомир Василев 

Сапунджиев 

104800050 Член Илиян Василев 

Василиев 

Карина Светославова 

Димитрова 

104800051 Член Карина 

Светославова 

Димитрова 

Илиян Василев Василиев 

104800037 Член Даниела Иванова 

Костадинова 

Ваня Георгиева Соколова 

104800040 Член Николай 

Георгиев Иванов 

Димитър Георгиев Бъчваров 

104800024 Член Лилияна 

Костадинова 

Тодорова  

Здравка Зафирова Велинова 

104800018 Член Янко  Николай 

Коларов 

Лилияна Костадинова 

Тодорова 

104800003 Член Сашко Борисов 

Павлов 

Деян Александров Игов 

 

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. 
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По т. 4 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- Втори тур на 21 

ноември 2021 година 

        Постъпили  са предложения:  

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№357 от 

18.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 

Невестино 

От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№362 от 18.11.2021г. 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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

     РЕШЕНИЕ № 204-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Невестино съгласно направените предложения от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  и 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 

103100004 Зам. 

Председател 

Юлия Иванова 

Райчева 

Силвия Здравкова Алексиева-

Стоянова 

103100010 Председател Гергана 

Пламенова 

Тодорова 

Петя Георгиева Тасева 
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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. 5 от дневния ред: Закриване на  избирателна секция №102900110 

на територията на община Кюстендил 

     Постъпило е писмо с вх.№374/18.11.2021г. от Кмета на община 

Кюстендил Петър Паунов и писмо с изх.№3060 от 18.11.2021г. на 

изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД д-р 

Александър Величков за закриване на избирателната секция на територията 

на община Кюстендил, какво следва:  

- Секция №110 с адрес: МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД намираща 

се на територията на община Кюстендил  

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

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

проведено поименно гласуване  с 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

      РЕШЕНИЕ № 205-ПВР/НС 

Закрива избирателна секция №102900110 в МБАЛ „Д-р Никола 

Василиев“ АД  находяща се на територията на община Кюстендил .  

  Освобождава членовете на секционната избирателна комисия на 

територията на Община Кюстендил и  анулира издадените им удостоверения.  

       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: Сключване на граждански договори със 

специалисти – технически  сътрудници към РИК – Кюстендил   

На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и Решение № 542-

ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 
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изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 

гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 206-ПВР/НС 

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за 

сключване на граждански договори със специалист технически сътрудници  

към Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

за периода на подготовка за предаване на изборните книжа от РИК на СИК, 

както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на 

СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден 

и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, а именно: 

- Людмила Димитрова Кашкина  ЕГН * 

- Виктория Филчова Крумова ЕГН * 

- Десислава Славчова Манчева, ЕГН *  

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т.7 от дневния ред: Постъпило е искане от КП „ИЗПРАВИ СЕ! 

НИЕ ИДВАМЕ!“, заведено под вх. №387 от 19.11.2021 г. и искане от 

Цветомир Василев Сапунджиев с вх.№ 385/19.11.21г. в деловодния регистър 

на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, с 

което се иска заличаване на 12 (дванадесет) регистрирани застъпника на 

коалицията и лично волеизявление на Цветомир Василев Сапунджиев всички 

регистрирани и публикувани в публичния регистър на застъпниците по 

кандидатски листи  въз основа на решение № 162-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на 

РИК – Кюстендил. 

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1 т.1 и чл.117, ал.4 и чл. 118 

от ИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

  РЕШЕНИЕ № 207-ПВР/НС  

Заличава РЕГИСТРИРАНИТЕ в публичния регистър на застъпниците 

на КП „ ИЗПРАВИ СЕ!НИЕ ИДВАМЕ“  лица както следва: 
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Виктория Михайлова Лалева 

Гергана Димитрова Ресиловска 

Емил Атанасов Вакъвчиев 

Даниел Любенов Кьосев 

Светослава Захариева Йорданова 

Златинка Николова Джаджарова 

Минко Георгиев Минков 

Пламен Минков Минков 

Христо Костадинов Костов 

Цветомир Василев Сапунджиев 

Николина Костадинова Влахова 

Петър Димитров Чавдаров 

 

Анулира издадените удостоверения за застъпниците. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район -  Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т. 8 от дневния ред: Регистриране на застъпници от кандидатска  

листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката – Втори тур 

на 21 ноември 2021 г. от ИК за издигане на независим кандидат за президент 

Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова. 

Постъпило е заявление   с вх. № 9/19.11.2021 г., 10:30 ч. /Приложение 

№ 54-ПВР/НС  от изборните книжа/, от входящия публичен регистър  за 

регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната 

от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент 

Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна 

Малинова Йотова  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

на 21 ноември 2021г. Заявлението е подписано от Иван Тодоров Ибришимов, 

като същият е  упълномощен от Цветеслава Иванова Гълъбова в качеството и 

на представляваща  Инициативния комитет. 

 Към Заявлението са представени 48 броя декларации и всички 

изискуеми документи, съгласно чл.117 и чл.118 от ИК и Решение №707-
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ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 

48 /четирдесет и осем/ лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. 

  На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, 

ал. 2 от ИК и Решение №707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

проведено поименно гласуване  с 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

                                   РЕШЕНИЕ № 208-ПВР/НС               

   1. РЕГИСТРИРА  застъпници на  Инициативен комитет за издигане 

на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим 

кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова – 46 /четиридесет и 

шест/ броя в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 

ноември 2021г. в избирателни секции на територията на област Кюстендил, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото Решение. 

2. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по 

чл.122, ал.1 от ИК. 

3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

        4. ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на РИК-Кюстендил 

2/две/ лица, както следва: 

ВЕЛИЗАР БОЖИДАРОВ СТОИМЕНОВ, ЕГН:  * - Лицето е регистрирано 

като член на СИК 102900113 

ОЛГА ЛЮБОМИРОВА ГЕРГОВА, ЕГН: * - Лицето е регистрирано като 

член на СИК 262000005 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т. 9 от дневния ред: Заличаване на регистрирани упълномощени 

представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ 

Постъпило е искане от Коалиция „ГЕРБ – СДС“, заведено под вх. № 

394 от 19.11.2021 г. в деловодния регистър на Районна избирателна комисия 
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в Десети изборен район – Кюстендилски, с което се иска заличаване на 281 

(двеста осемдесет и един) упълномощени представители на коалицията, 

публикувани, въз основа на решение № 134-ПВР/НС от 10.11.2021 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 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

                           РЕШЕНИЕ № 209-ПВР/НС             

Заличава от списъка на упълномощените представители на Коалиция 

„ГЕРБ – СДС“ - 281 броя лица, съгласно Приложение №1, неразделна част от 

настоящото Решение.   

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район -  Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т. 10 от дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение 

№198-ПВР/НС от 18.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е писмо с Вх.№ 389/19.11.2021г. в РИК-Кюстендил, относно 

допусната техническа грешка в Решение №198-ПВР/НС от 18.11.2021г. 

В Решение №198-ПВР/НС от 18.11.2021г. на РИК-Кюстендил е 

допусната техническа грешка, изразяваща се в следното: в таблицата е 

записано дата 21 ноември 2021г. вместо в предизборния ден, а именно: 20.11. 

2021г. 

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 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

 

 РЕШЕНИЕ № 210-ПВР/НС  
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Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 198-ПВР/НС от 

18.11.2021г., като вместо записаната в таблица дата 21 ноември 2021г.  да се 

чете 20 ноември 2021г. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район -   Кюстендилски от 

обявяването му. 

       По т. 11 от дневния ред: Закриване на избирателна секция №104800077 

на територията на община Дупница, област Кюстендил 

Постъпило е писмо с вх.№373/18.11.2021г. от Кмета на община 

Дупница инж. Методи Чимев за закриване на избирателната секция на 

територията на община Дупница, какво следва:  

Секция №  

-77 с адрес  гр. Дупница ул. „Отец Паисий“ №4 намираща се  в 

сградата МБАЛ „Свети Иван Рилски“№2 – Терапевтичен блок на 

територията на община Дупница  

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

кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски  след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

      РЕШЕНИЕ № 211-ПВР/НС 

Закрива избирателни секция с №104800077 с адрес гр. Дупница ул. „Отец 

Паисий“ №4 намираща се в сградата МБАЛ „Свети Иван Рилски“№2 – 

Терапевтичен блок  

 Освобождава членовете на секционната избирателна комисия с обхват 

Община Дупница и  анулира издадените им удостоверения . 

      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/ 


