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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 12 

гр. Кюстендил, 20 септември 2022 година 

 

 Днес, 20.09.2022 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, Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – зам.-председател на РИК, Тодорка Петкова 

Илиева - Скрипкина – секретар на РИК, Добри Пламенов Божков – член на РИК, Ивайло 

Радойчев Анастасов – член на РИК, Марияна Богомилова Карчева – член на РИК, Огнян 

Кирилов Иванов – член на РИК, Петър Димов Дингозов – член на РИК, Илиян Георгиев 

Хаджийски – член на РИК, Евгения Пламенова Гергова – член на РИК, Десислава Василева 

Костадинова - Стоянова – член на РИК, Александра Колева – член на РИК. 

 Отсъстваха: Владимир Александров Миланов – зам.-председател 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  народни представители на 02 октомври 

2022 година. 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

2. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Невестино, област 

Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 

2022 година. 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

3. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кочериново, област 

Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 

2022 година. 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 
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4. Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и 

назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Дупница в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

                                                                   Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

5. Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и 

назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Рила в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

г. 

          Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

6. Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и 

назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Сапарева баня в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

         Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

7. Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и 

назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Кюстендил в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

                                                                      Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

8. Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и 

назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Бобов дол в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

                                                                      Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

9. Одобряване на проекти на материали за секционните избирателни комисии на 

територията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година. 

                                                                     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

10. Утвърждаване на график и определяне на отговорници за провеждането на обученията 

на ръководствата и членовете на СИК и ПСИК по общини 

                                                                                  Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

11. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                                                Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 
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12. Относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Трекляно, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 02 

октомври 2022 година. 

       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“ 12 гласа „Против“ – няма. 

           По т.1 от дневния ред:  Относно промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни 

представители на 02 октомври 2022 година.  

Постъпили  са предложения от: ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх. №147 от 15.09.2022г., КП 

„ГЕРБ-СДС“ с вх. № 148 от 16.09.2022 г., КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх. №166 от 19.09.2022 

г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх. № 173 от 19.09.2022 година, КП 

„Продължаваме Промяната“ с вх. № 171 от 19.09.2022 година, КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ с вх. № 178 от 20.09.2022 година 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  12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 85-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

съгласно направените предложения от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, КП „ГЕРБ-СДС“, КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „Продължаваме Промяната“ 

и КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ съгласно Приложение 1, неразделна 

част от решението.                            

 Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 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: Относно промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни 

представители на 02 октомври 2022 година.  

Постъпили  са предложения от: ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх. № 

150 от 16.09.2022 г., КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ с вх. № 177 от 

20.09.2022 г., КП „Продължаваме Промяната“ с вх. №182 от 20.09.2022 година 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 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 86-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Невестино съгласно 

направените предложения от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ КП 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ и КП „Продължаваме Промяната“ съгласно 

Приложение 1, неразделна част от решението.                            

 Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 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: Относно промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни 

представители на 02 октомври 2022 година.  

Постъпило  е предложение от: ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх. № 151 

от 16.09.2022 г., в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Кочериново. 

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

РЕШЕНИЕ № 87-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Кочериново 

съгласно направените предложения от ПП  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, съгласно 

Приложение 1, неразделна част от решението.                            

 Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 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: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя 

на членовете и назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания на територията на община Дупница в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:  

Писмо с вх. № 120/09.09.2022 г. в РИК- Кюстендил от кмета на община Дупница инж. 

Методи Чимев. На територията на община Дупница има подадени 20 бр. заявления от 

избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за 

народни представители на 02 юли 2022 г.;  

Предложение от кмета на община Дупница инж. Методи Чимев с вх. №149/16.09.2022г., 

заведено в РИК-Кюстендил, заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК. При 

консултациите  е постигнато съгласие между участващите по отношение на състава на ПСИК 

на територията на община Дупница, област Кюстендил. 
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             На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1399-

НС от 08.09.2022 г. на ЦИК и Предложение на кмета на община Кюстендил с изх. №37-00-

98/16.09.2022г., Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

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

 

РЕШЕНИЕ № 88-НС 

 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Дупница 

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. –  ПСИК 104800073. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 104800073 – 7 членна. 

 

3. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Дупница с № 104800073, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 

 

4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от 

една и съща партия или коалиция. 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС 

от изборните книжа. 

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му. 

По т. 5 от дневния ред: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя 

на членовете и назначаване състава на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания 

на територията на община Рила в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва: 

 Писмо с вх.№ 131/12.09.2022 г. в РИК- Кюстендил от кмета на община Рила – Георги 

Кабзималски. На територията на община Рила има подадени 11 бр. заявления от избиратели с 

трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г.;  

Предложение от Георги Кабзималски - кмет на община Рила с вх. №154/16.09.2022г., 

заведено в РИК-Кюстендил, заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК. При 

консултациите  е постигнато съгласие между участващите по отношение на състава на ПСИК 

на територията на община Рила, област Кюстендил. 

            На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1399-

НС от 08.09.2022 г. на ЦИК, и Предложение на кмета на община Рила с изх. №ОД-01-04-

31/16.09.2022г.,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 89-НС 

 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване 

на избиратели с трайни увреждания на територията на община Рила в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г. –  ПСИК 103800008. 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 103800008 – 7 членна. 

3. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Рила с 

№ 103800008, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 

3. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция. 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС 

от изборните книжа. 

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му. 

По т. 6 от дневния ред: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя 

на членовете и назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания на територията на община Сапарева баня в изборите за народни представители на 

02 октомври 2022 г. 

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:  

Писмо с вх. № 155/16.09.2022 г. в РИК- Кюстендил от кмета на община Сапарева баня 

– Калин Гелев. На територията на община Сапарева баня има подадени 18 бр. заявления от 

избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г.;  

Писмо от Калин Гелев - кмет на община Сапарева баня с вх. №155/16.09.2022г., 

заведено в РИК-Кюстендил. Със същото се уведомява, че при консултациите за определяне 

състава и ръководството на СИК на територията на община Сапарева баня, проведени на 

24.08.2022 година е постигнато съгласие между участващите и по отношение на състава на 

ПСИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил. РИК - Кюстендил 

констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК. 

      На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 

1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК, и Предложение на кмета на община Сапарева баня с изх. 

№ОД-01-04-31/16.09.2022г., Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 90-НС 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сапарева 

баня в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. –  ПСИК 104100010 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 104100010 – 5 членна. 

 



7 
 

3. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Сапарева баня с № 104100010, съгласно Приложение 1, неразделна част от 

решението. 

 

4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и 

съща партия или коалиция. 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС 

от изборните книжа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му. 

По т. 7 от дневния ред: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя 

на членовете и назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания на територията на община Кюстендил в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва: 

 Заповед № РД-00-1250 от 16.09.2022 г. на кмета на община Кюстендил – Петър Паунов, 

заведена с вх. № 156/16.09.2022 г. в РИК – Кюстендил за образуване на ЕДНА подвижна 

избирателна секция на територията на община Кюстендил за гласуване от избиратели с трайни 

увреждания  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;  

Писмо от кмета на община Кюстендил Петър Паунов с вх. № 160/17.09.2022 г., заведено 

в РИК – Кюстендил. На територията на община Кюстендил има подадени 11 бр. заявления от 

избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г.;  

Писмо от Петър Паунов - кмет на община Кюстендил с вх. №156/16.09.2022г., заведено 

в РИК-Кюстендил. Със същото се уведомява, че при консултациите за определяне състава и 

ръководството на СИК на територията на община Кюстендил, проведени на 25.08.2022 година  

е постигнато съгласие между участващите и по отношение на състава на ПСИК на територията 

на община Кюстендил, област Кюстендил. РИК - Кюстендил констатира, че са изпълнени 

изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК. 

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1399-

НС от 08.09.2022 г. на ЦИК и Заповед № РД-00-1250 от 16.09.2022 г. на кмета на община 

Кюстендил – Петър Паунов, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

                                                      РЕШЕНИЕ № 91-НС 

 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване 

на избиратели с трайни увреждания на територията на община Кюстендил в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. –  ПСИК 102900113. 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 102900113 – 7 членна. 

3. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община 

Кюстендил с № 102900113, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 
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4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция. 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС 

от изборните книжа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му. 

По т. 8 от дневния ред: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя 

на членовете и назначаване състава на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания 

на територията на община Бобов дол в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

В РИК – Кюстендил са постъпили, както следва: 

 Писмо с вх. № 162/17.09.2022 г.  от кмета на община Бобов дол – Елза Величкова. На 

територията на община Бобов дол има подадени 16 бр. заявления от избиратели с трайни 

увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители 

на 02 октомври 2022 г.;  

Заповед №3-589 от 17.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол – Елза Величкова, 

заведена в РИК – Кюстендил с вх. № 161/17.09.2022 г. за образуване на ЕДНА подвижна 

избирателна секция на територията на община Бобов дол за гласуване от избиратели с трайни 

увреждания  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.; 

Писмо с вх. № 56/01.09.2022 г.  от кмета на община Бобов дол – Елза Величкова относно 

консултации за съставите на СИК на територията на община Бобов дол, проведени на 

26.08.2022 г. в т. ч. и постигнато съгласие относно състава на ПСИК. 

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1399-

НС от 08.09.2022 г. на ЦИК, Заповед №3-589 от 17.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол – 

Елза Величкова и Писмо с изх. № 37-00-14/31.08.2022 г. на кмета на община Бобов дол – Елза 

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

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

 

       РЕШЕНИЕ № 92-НС 

 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване 

на избиратели с трайни увреждания на територията на община Бобов дол в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г. –  ПСИК 100400027. 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 100400027 – 5 членна. 

3. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Бобов 

дол с № 100400027, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 

 

4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция. 
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На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС 

от изборните книжа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му. 

По т. 9 от дневния ред: Одобряване на проекти на материали за секционните 

избирателни комисии на територията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година. 

Десети изборен район – Кюстендилски следва да одобри проекти и да одобри тираж за 

отпечатване на материали, необходими за работата на секционните избирателни комисии на 

територията на изборния район при произвеждане на изборите за народни представители на 

02 октомври 2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, след 

проведено поименно гласуване Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 93-НС 

 

1. ОДОБРЯВА проект на Книжка – помагало, съдържаща МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 

секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 

октомври 2022г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети 

с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 360 броя. 

2. ОДОБРЯВА проект на Книжка – помагало, съдържаща МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 

секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 

септември 2022г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 1426-НС от 15 

септември 2022 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване –230 броя. 

3.  ОДОБРЯВА Списък /табло/, съдържащ имената и номерата на кандидатите по 

кандидатски листи на партиите и коалициите при произвеждане на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 700 броя. 

4. ОДОБРЯВА проект на Бланка - чернова за отразяване на резултатите от 

преброяването на предпочитанията (преференциите) на кандидатите за народни 

представители в изборите насрочени на 02 октомври 2022 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за 

отпечатване – 600 броя. 

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: Утвърждаване на график и определяне на отговорници за 

провеждането на обученията на ръководствата и членовете на СИК и ПСИК по общини 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 94-НС 

Определя дата и час за провеждане на обученията на СИК/ПСИК по общини, както и 

състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, както следва: 

Община Дата и час Час Обучаващи от 

РИК  

Място на 

провеждане на 

обучението 

Кюстендил 27.09.2022  17:30 Венцеслав 

Благоев 

Механджийски 

Тодорка Петкова 

Илиева - 

Скрипкина 

Общински 

драматичен 

театър – 

Кюстендил, гр. 

Кюстендил 

Дупница 

 

 

27.09.2022 

28.09.2022 

17:00 

17:00 

Евгения 

Пламенова 

Гергова  

Десислава 

Василева 

Костадинова - 

Стоянова 

Заседателна 

зала на Община 

Дупница, гр. 

Дупница 

Бобошево 

 

 

26.09.2022 14:00 Ивайло Анастасов 

Александра 

Колева 

Читалище 

„Лоза“, гр. 

Бобошево 

Невестино 

 

 

26.09.2022 10:30 Ивайло Анастасов 

Александра 

Колева 

Зала на 

Община 

Невестино, с. 

Невестино 

Сапарева баня 

 

 

29.09.2022 16:30 Евгения 

Пламенова 

Гергова  

Десислава 

Василева 

Костадинова - 

Стоянова 

Заседателна 

зала на Община 

Сапарева баня, 

гр. Сапарева 

баня 

Бобов дол 

 

 

26.09.2022 17:00 Евгения 

Пламенова 

Гергова  

Десислава 

Василева 

Костадинова - 

Стоянова 

Народно 

читалище 

„Просвета“, гр. 

Бобов дол 
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Трекляно 

 

 

27.09.2022 10:00 Петър Димов 

Дингозов 

Добри Пламенов 

Божков 

Сградата на 

Общинска 

администрация, 

с. Трекляно 

Рила 

 

 

25.09.2022 10:30 Венцеслав 

Благоев 

Механджийски 

Тодорка Петкова 

Илиева - 

Скрипкина  

Кметството, гр. 

Рила 

Кочериново 

 

 

26.09.2022 17:30 Венцеслав 

Благоев 

Механджийски 

Тодорка Петкова 

Илиева - 

Скрипкина 

Читалище 

„Пробуда – 

1919“, гр. 

Кочериново 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 

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

По т. 11 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска 

листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

Постъпило е заявление с вх. № 1/19.09.2022 г., 10:10 ч. /Приложение № 43-НС  от 

изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, 

издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. Заявлението е подписано от Нина Христова Стоименова, упълномощен представител 

на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и 

чл.118 от ИК и Решение №1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ 

имената на 6 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в 

електронен вид. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и 

Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 95-НС 

1.  РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 6 /шест/ броя на 

кандидатите от кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно Приложение 1, неразделна част от 

решението. 
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2.    ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 

По т. 12 от дневния ред: Относно промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Трекляно, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  

народни представители на 02 октомври 2022 година.  

Постъпило  е предложение от: ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх. № 169 

от 19.09.2022 година и КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ с вх. № 176 от 

20.09.2022 г. 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 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 96-НС 

 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Трекляно съгласно 

направеното предложение от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и от КП 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, съгласно Приложение 1, неразделна част 

от решението.                            

 Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 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. 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /   П   / 

                                                                                        / Венцеслав Благоев Механджийски / 

                                                                         СЕКРЕТАР: /   П   /  

                                                                                        /Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина/ 


