
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 

гр. Кюстендил, 06 август 2022 година 

 

 Днес, 06.09.2022 година от 10:30 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. Одобряване на графичния файл на образец на бюлетината за народни 

представители, които ще се проведат на 02 октомври 2022г., както и одобряване 

на тиража на бюлетината за избор в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

2.  Поправка на техническа грешка в Решение №71-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                           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. 



По т.1 от дневния ред: Относно одобряване на графичния файл на образец на 

бюлетината за народни представители, които ще се проведат на 02 октомври 2022г., 

както и одобряване на тиража на бюлетината за избор в Десети изборен район – 

Кюстендилски 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и чл.209, ал.2,  чл.261, ал.6 във връзка с ал. 

5 от  Изборния кодекс, Решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК и Решение № 1350-

НС/31.08.2022 г. на ЦИК  и по член 57, ал.1 т. 19 ИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район- Кюстендилски 

                                               

РЕШИ: 

. 

Одобрява графичния файл с образец на бюлетината в изборите за народни 

представители насрочени на 02 октомври 2022 година в Десети изборен район– 

Кюстендилски. 

Образецът на бюлетината се публикува след изрично решение на ЦИК съгласно т.7 от 

Решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК. 

Одобрява тиража на бюлетината в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 в Десети изборен район – Кюстендилски -  129 300 броя. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район-Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. 

      

По т. 2 от Дневния ред: Относно поправка на техническа грешка в Решение №71-НС от 

05.09.2022г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

В Решение № 71-НС от 05.09.2022 година е допусната техническа грешка, изразяваща се 

в следното: в секционна избирателна комисия с номер ********** е назначена за член 

Лилия Михайлова Велинова с ЕГН: **********, вместо за зам. председател, а  Малина 

Любомирова Александрова с ЕГН **********  в същото решение е назначена за зам. 

председател вместо за член. 

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 

РЕШИ 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 71-НС от 05.09.2022 година като 

в СИК № 102900021 назначава  Лилия Михайлова Велинова с ЕГН: ********** за зам. 

председател, а Малина Любомирова Александрова с ЕГН ********** за член. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район  -   Кюстендилски от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     / Венцеслав Благоев Механджийски / 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      / Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина / 


