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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

       П Р О Т О К О Л 

       № 32 

гр. Кюстендил, 21 Ноември 2021 година 

 Днес, 21.11.2021 година от 10:00 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,   Александра Колева – член на РИК,  Симеонка 

Асенова Велкова-Манова – член на РИК, Румяна Иванова Сергиева-

Димитрова – член на РИК,  Камелия Кънчова Петрова - Андонова – член на 

РИК и Георги Илиев Георгиев – член на РИК  

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

Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член на РИК, Йорданка 

Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК и 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 

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 

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

точки? Не виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 9  

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 КП „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“ с вх.№418 от 20.11.2021г., в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№429 от 21.11.2021г., 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.№430 от 21.11.2021г., в Районна избирателна 

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

СИК на територията на община Кюстендил 

От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№431 от 21.11.2021г., в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№433 от 

21.11.2021г., 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 – 
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Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 9 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 225-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил съгласно направените предложения от КП „ИЗПРАВИ 

СЕ!МУТРИ ВЪН!“, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ГЕРБ-СДС“,  ПП „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  както 

следва: 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и 

фамилия на 

освободения член 

на СИК 

Име, презиме и фамилия 

на новоназначения член на 

СИК 

102900061 Секретар Алекс Ивов 

Георгиев 

Тодора Иванова Димитрова 

102900091 Член Ангелина Крумова 

Янкова 

Ася Иванова Иванова 

102900064 Член Камелия Валентина 

Стефанова 

Камелия Николаева 

Костадинова 

102900003 Член Иво Валентинов 

Иванов 

Александър Василев 

Цветков 

102900059 Член Александър 

Андреев 

Владимиров 

Владимир Тончев 

Костадинов 

 

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

ноември 2021 година 

Постъпило  е предложение:  

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№432 от 

20.11.2021г., 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 9 гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

     РЕШЕНИЕ № 226-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов 

дол 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 

100400013 Секретар Евгени Пламенов 

Борисов 

Генчо Крумов Велинов 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

 На назначения член 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. 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

      СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


