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 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 8 

гр. Кюстендил, 05 август 2022 година 

 

 Днес, 05.09.2022 година от 17:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори 

етаж в сградата на Читалище „Братство 1869“ в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ 

№ 18 се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски. 

 На заседанието присъстваха Венцеслав Благоев Механджийски – председател 

на РИК, Владимир Александров Миланов – зам.-председател на РИК, Румяна Иванова 

Сергиева-Димитрова – зам.-председател на РИК,  Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина – 

секретар на РИК. Александра Колева – член на РИК, Десислава Василева Костадинова-

Стоянова – член на РИК, Добри Пламенов Божков – член на РИК, Ивайло Радойчев 

Анастасов – член на РИК, Илиян Георгиев Хаджийски – член на РИК, Марияна 

Богомилова Карчева – член на РИК, Огнян Кирилов Иванов – член на РИК 

 Отсъстваха: Петър Димов Дингозов – член на РИК, Евгения Пламенова Гергова – 

член на РИК. 

. 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 105000001 до № 105000009 в община Трекляно, област Кюстендил за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври  2022 година 

и утвърждаване на списък на резервните членове. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

2. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 104100001 до № 104100009 в община Сапарева баня, област Кюстендил 

за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

3. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 103800001 до № 103800007 в община Рила, област Кюстендил за 
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произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

4. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 100500001 до № 100500010 в община Бобошево, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

5. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 100400001 до № 100400027 в община Бобов дол, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

6. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 102700001 до № 102700016 в община Кочериново, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

7. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 104800001 до № 104800072 в община Дупница, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

8. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 102900001 до № 102900112 в община Невестино, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

9.  Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни 

комисии от № 102900000 до № 102900112 в община Кюстендил, област 

Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 

година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

         Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

10. Разпределение на средствата за възнаграждение, съгласно Решение №1358-НС от 

1 септември 2022 г. на ЦИК, относно броя на специалистите в изборите за 

народни представители насрочени за 02 октомври 2022 г. 
                                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

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. 
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По т.1 от дневния ред: Относно назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 105000001 до № 105000009 в община Трекляно, 

област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

Постъпило е предложение от Радко Петрунов – кмет на община Трекляно с вх. № 

40/31.08.2022 година в 09:05 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

26.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 

представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 

преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Трекляно. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, 

чл.89, ал.1,  във връзка с чл. 92 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 2022г. 

на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на 

територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. /без съставите на 5-членните 

СИК и ПСИК/ и Решение №34-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

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

 

                                      РЕШЕНИЕ № 63- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 

105000001 до № 105000009 в общ. Трекляно, област Кюстендил при произвеждане 

на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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: Назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 104100001 до № 104100009 в община Сапарева 

баня, област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 

2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

Постъпило е предложение от Калин Гелев – кмет на община  Сапарева баня с вх. 

№ 46/31.08.2022 година в 14:30 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

24.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 
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представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 

преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Сапарева баня. 

  Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 

89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 

2022г. на ЦИК  и Приложение към Решение № 1281-НС/16 август на ЦИК, с което са 

приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на 

общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и 

Решение №32-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                                      РЕШЕНИЕ № 64- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 

104100001 до № 104100009 в община Сапарева, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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: Назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 103800001 до № 103800009 в община Рила, 

област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 

година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

Постъпило е предложение от Георги Кабзималски – кмет на община  Рила с вх. № 

37/30.08.2022 година в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

23.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 

представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 

преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Рила. 
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  Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 

89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 

2022г. на ЦИК  и Приложение към Решение № 1281-НС/16 август на ЦИК, с което са 

приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на 

общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и 

Решение №31-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                                      РЕШЕНИЕ № 65- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 

103800001 до № 103800007 в община Рила, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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.4 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 100500001 до № 100500010 в община 

Бобошево, област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 

октомври 2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

Постъпило е предложение от Крум Маринов – кмет на община  Бобошево с вх. № 

45/31.08.2022 година в 10:50 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

26.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 

представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 

преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Бобошево. 

  Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 

89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 

2022г. на ЦИК  и Приложение към Решение № 1281-НС/16 август на ЦИК, с което са 

приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на 

общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и 

Решение №27-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11  гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 
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                                          РЕШЕНИЕ № 66- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 

100500001 до № 100500010 в община Бобошево, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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: Назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 100400001 до № 100400027 в община Бобов 

дол, област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 

2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

Постъпило е предложение от Елза Величкова – кмет на община  Бобов дол с вх. 

№ 56/01.09.2022 година в 10:25 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

26.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 

представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 

преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Бобов дол. 

  Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 

89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 

2022г. на ЦИК  и Приложение към Решение № 1281-НС/16 август на ЦИК, с което са 

приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на 

общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и 

Решение №26-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                                      РЕШЕНИЕ № 67- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 

100400001 до № 100400027 в община Бобов дол, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 
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На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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.6 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 102700001 до № 102700016 в община 

Кочериново, област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 

октомври 2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

Постъпило е предложение от Иван Минков– кмет на община  Кочериново с вх. № 

61/01.09.2022 година в 14:02 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

26.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 

представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 

преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Кочериново. 

  Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 

89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 

2022г. на ЦИК  и Приложение към Решение № 1281-НС/16 август на ЦИК, с което са 

приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на 

общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и 

Решение №28-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                                      РЕШЕНИЕ № 68- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от 

№ от № 102700001 до № 102700016 в община Кочериново, област Кюстендил 

при произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 

година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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.7 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните 

избирателни комисии от № 104800001 до № 104800072 в община Дупница, област 

Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 
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Постъпило е предложение от Методи Чимев – кмет на община  Дупница с вх. № 

59/01.09.2022 година в 13:50 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

25.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 

представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 

преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Дупница. 

  Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 

89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 

2022г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК 

на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните 

СИК и ПСИК/ и Решение №33-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

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

 

                                      РЕШЕНИЕ № 69- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от 

№ 104800001 до № 104800048 в община Дупница, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 

година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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.8 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните 

избирателни комисии от № 103100000 до № 103100019 в община Невестино, област 

Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

      Постъпило е предложение от Димитър Стаменков – кмет на община Невестино с 

вх. № 36/30.08.2022 година в 10:24 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК, с което са приети Методически указания 

за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на 

местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и Решение №30-НС от 18.08.2022г. на 

РИК-Кюстендил.  
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Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че въпреки постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Невестино, в нарушение на влязло в сила Решение № 

30-НС от 18.08.2022г. на РИК – Кюстендил, постановено в съответствие с Решение № 

1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК, с което са приети Методически указания са 

определени съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата 

в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., а 

именно: 

Община Общ брой 

СИК в 

общината 

Общ брой 

членове на 

СИК в 

общината 

Общ брой 

членове на 

СИК 

Общ брой 

членове в 

ръководството 

на СИК 

Общ брой 

членове извън 

ръководството 

на СИК   

НЕВЕСТИНО 19 133       

КП "Продължаваме 

Промяната" 

    19 16 3 

КП "ГЕРБ-СДС"     19 15 4 

ПП "ДПС"     19 8 11 

КП "БСП за 

България" 

    19 6 13 

ПП "Има такъв 

народ" 

    19 5 14 

КП "Демократична 

България - 

Обединение" 

    19 4 15 

ПП "Възраждане"     19 3 16 

      133 57 76 

  

Поради това РИК – Кюстендил извършва назначаването съобразно 

предложенията на партиите и коалициите, участвали в консултациите и съобразявайки 

се с изискванията на Решение №1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК и Решение №30- НС 

от 18.08.2022г. на РИК – Кюстендил, както следва: 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Председател БСП БСП ИТН ПП ПП ГЕРБ ПП ДБ ПП 

Зам. 

председател 

ГЕРБ ГЕРБ Възр. ИТН ДПС ПП ДПС ПП ГЕРБ 

Секретар ПП ДПС ГЕРБ ГЕРБ БСП ИТН ГЕРБ ГЕРБ ДБ 

Членове ДБ ИТН ДПС ДПС ИТН ДПС БСП ДПС ДПС 

Членове ИТН ПП ПП БСП ГЕРБ БСП ИТН ИТН ИТН 

Членове Възр. ДБ БСП Възр. Възр. Възр. Възр. БСП БСП 

Членове ДПС Възр. ДБ ДБ ДБ ДБ ДБ Възр. Възр. 
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 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Председател ГЕРБ ПП ГЕРБ ПП ДБ ГЕРБ ПП БСП ДПС Възр. 

Зам. 

председател 

ПП ГЕРБ ПП Възр. ПП ПП ГЕРБ ГЕРБ ПП ИТН 

Секретар ДБ БСП БСП ДПС ГЕРБ ДПС ДПС ПП ИТН ДПС 

Членове ДПС ДПС ДПС БСП ДПС ИТН БСП ДПС ДБ ДБ 

Членове ИТН ИТН Възр. ИТН БСП ДБ Възр. Възр. БСП ПП 

Членове БСП ДБ ИТН ГЕРБ ИТН БСП ИТН ИТН ГЕРБ ГЕРБ 

Членове Възр. Възр. ДБ ДБ Възр. Възр. ДБ ДБ Възр. БСП 

 

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе правила при 

спазване на принципите за липсва на мнозинство в тях, съответно разпределено 

ръководство, предложено от различни политически сили при паритет. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, 

чл.89, ал.1,  във връзка с чл. 92 от Изборния кодекс, Решение №1281-НС/16 август 2022г. 

на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на 

територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. /без съставите на 5-членните 

СИК и ПСИК/ и Решение №30-НС от 18.08.2022г. на РИК – Кюстендил, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

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

                                      РЕШЕНИЕ № 70- НС 

1. Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни 

комисии от № 103100000 до № 103100019 в община Невестино, област 

Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 

година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК 

/Приложение № 32 -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.9 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 102900000 до № 102900112 в община 

Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 

октомври 2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

Постъпило е предложение от Петър Паунов – кмет на община  Кюстендил с вх. № 

55/01.09.2022 година в 09:00 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от 

Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 

25.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, 

представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние 

на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в 
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преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването му.  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в Община Кюстендил. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 

89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 

2022г. на ЦИК  и Приложение към Решение № 1281-НС/16 август на ЦИК, с което са 

приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на 

общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и 

Решение №29-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                                      РЕШЕНИЕ № 71- НС 

1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от 

№ 102900001 до № 102900112 в община Кюстендил, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от решението. 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от 

ИК /Приложение № 32 -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. 10 от дневния ред: Разпределение на средствата за възнаграждение, 

съгласно Решение №1358-НС от 1 септември 2022 г. на ЦИК, относно броя на 

специалистите в изборите за народни представители насрочени за 02 октомври 2022 г.

 Съгласно Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК, 7.3. РИК-Кюстендил 

съгласно т. 1.1 от същото разполага с 2 /две/ места за експерти и до 4 /четири/ технически 

сътрудници. 

Към настоящият момент съгласно Решения № 5-НС, № 6-НС, № 7-НС и № 8-НС 

всички от 15.08.2022 г. в РИК-Кюстендил има сключени граждански договори, както 

следва: 

Ален Иванов Асенов, ЕГН *** – специалист-експерт към РИК - Кюстендил. 

Гергана Валентинова Светославова, ЕГН *** – специалист-експерт към РИК – 

Кюстендил. 

Мая Грозданова Николова, ЕГН *** - специалист-технически сътрудник към РИК 

– Кюстендил. 

Камелия Кънчова Петрова-Андонова, ЕГН *** - специалист-технически 

сътрудник към РИК – Кюстендил. 

Предвид на което остават две/места/  за специалист- технически 

сътрудник.      Средствата от оставащите 2/две/ незаети места за специалист- технически 
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сътрудник да бъдат разпределени по-равно между специалист- експертите и специалист 

– техническите сътрудници. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70 и чл. 72, ал. 2 от ИК, Решение № 1200-

НС от 02.08.2022 г. на ЦИК., изменено и допълнено с Решение №1358-НС от 1 септември 

2022 г., и Решения № 5-НС,№ 6-НС, № 7-НС и № 8-НС всички от 15.08.2022 г. на РИК-

Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

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

                                                         РЕШЕНИЕ № 72-НС 

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

- Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на анекси към 

граждански договори със специалист – експерти и специалист- технически сътрудници 

към Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, а именно: 

Ален Иванов Асенов, ЕГН *** – специалист-експерт към РИК – Кюстендил. 

Гергана Валентинова Светославова, ЕГН *** – специалист-експерт към РИК – 

Кюстендил. 

Мая Грозданова Николова, ЕГН *** - специалист-технически сътрудник към РИК 

– Кюстендил. 

Камелия Кънчова Петрова-Андонова, ЕГН *** - специалист-технически 

сътрудник към РИК – Кюстендил. 

Средствата от оставащите две незаети места за специалист - технически 

сътрудник да бъдат разпределени по-равно между специалист - експертите и специалист 

– техническите сътрудници. 

За срока 01.09.2022 г., съгласно датата на вземане на Решение №1358-НС от 1 

септември 2022 г на ЦИК, до 14 дни включително от произвеждането на изборите. 

Анексите към Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител на 

област Кюстендил при спазване на изискванията Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на 

ЦИК., изменено и допълнено с Решение №1358-НС от септември 2022 г.  

Решението да се изпрати на Областен управител на област Кюстендил за 

изпълнение, след изпращане на уведомление от РИК-Кюстендил. 

Решението влиза незабавно след приемането му от Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     / Венцеслав Благоев Механджийски / 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      / Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина / 


