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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

       П Р О Т О К О Л 

       № 34 

гр. Кюстендил, 21 Ноември 2021 година 

 Днес, 21.11.2021 година от 19:00 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,   Симеонка Асенова Велкова-Манова – член на 

РИК, Георги Илиев Георгиев – член на РИК, Мария Димитрова Чочова – 

зам.-председател на РИК, Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член 

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

Георгиева Димитрова – член на РИК, Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – 

член на РИК и Камелия Кънчова Петрова - Андонова – член на РИК 

Отсъстващи: Александра Колева – член на РИК. 

         Заседанието се проведе при следния  

                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   

1. Постъпил сигнал относно неспазване на мерките срещу разпространение 

на Ковид – 19 в избирателна секция № 104800029. 

 

                             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“ 

12  гласа „Против“ – няма. 
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По т.1 от дневния ред: Постъпил сигнал относно неспазване на 

мерките срещу разпространение на Ковид – 19 в избирателна секция № 

104800029. 

В Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски е постъпил сигнал, заведен в регистъра на жалбите и 

сигналите с вх. № 05 от 21.11.2021 г., в 17:50 часа, от Мария Стоянова, 

сезирала ЦИК и изпратен по компетентност до РИК – Кюстендил.  

Представители на Районна избирателна комисия на място са 

предупредили членовете на  секционна избирателна комисия №104800029, 

находяща се в ПГ по хранително вкусови и химически технологии, град 

Дупница, стриктно да спазват противоепидемиологичните мерки. 

Контролът по спазване на противоепидемиологичните мерки и 

налагането на санкции е в правомощията на РЗИ – Кюстендил. Районна 

избирателна комисия – Кюстендил няма задълженията да налага санкции 

относно неспазването на противоепидемиологичните мерки, свързани с 

Ковид – 19. 

        С оглед на което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 и т. 21 предл. първо от 

Изборния кодекс работната група по жалбите и сигналите предлага на 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски да 

вземе решение, с което да изпрати по компетентност на РЗИ - Кюстендил 

сигнал, заведен в регистъра на жалбите и сигналите под вх. № 05 от 

21.11.2021 г., подаден от Мария Стоянова до ЦИК и препратен по 

компетентност до РИК - 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 и т. 21 от ИК, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

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

 

     РЕШЕНИЕ № 228-ПВР/НС 
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       Изпраща по компетентност на РЗИ - Кюстендил сигнал, заведен в 

регистъра на жалбите и сигналите под вх. № 05 от 21.11.2021 г., подаден от 

Мария Стоянова до ЦИК и препратен по компетентност до РИК - Кюстендил. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

      СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 

 


