
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 14 

гр. Кюстендил, 24 септември 2022 година 

 Днес, 24.09.2022 година от 18:45 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, Румяна Иванова Сергиева 

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

на РИК, Добри Пламенов Божков – 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, Александра Колева – член на РИК. 

 Отсъстваха:  Ивайло Радойчев Анастасов член на РИК, – Евгения Пламенова 

Гергова – член на РИК, Десислава Василева Костадинова - Стоянова – член на РИК. 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Разглеждане на заявление Вх.№ 245/24.09.2022 год., подадена лично от Тони Я. 

Лучански относно промяна в кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ. 

                                                          Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

По т.1 от дневния ред: Разглеждане на заявление Вх.№ 245/24.09.2022 год., 

подадена лично от Тони Я. Лучански относно промяна в кандидатската листа на КП 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ.  

Районната избирателна комисия - Кюстендил е постъпило заявление от Тони 

Якимов Лучански, ЕГН: ***, с Вх.№ 245/24.09.2022 год., с което се обръща към Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил и заявява, че оттегля 

подаденото предходно такова от него с Вх. № 219/22.09.2022 год.. С цитираното 

предходно заявление същият е поискал да бъде заличен от регистрираната кандидатска 

листа, където е регистриран под № 2 като кандидат за народен представител за 

предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори, в листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ. 

С Решение №106-НС от 23.09.2022г. на  Районна избирателна комисия в десети изборен 

район Кюстендилски е заличила регистрацията на Тони Якимов Лучански, като кандидат 



за народен представил в изборите на 02.10.2022 г. в листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ  и е анулирала издаденото удостоверение. Решението е 

обявено на таблото на Районна избирателна комисия в десети изборен район 

Кюстендилски и на сайта на комисията на 23.09.2022г. в 18,20 часа. Същото е висящо и 

не е влязло в сила. Заявителят не е изгубил възможността с оглед насочените от него 

причините за заличаването му да обжалва пред ЦИК  Решение №106-НС от 23.09.2022г. 

на  Районна избирателна комисия в десети изборен район Кюстендилски.   

Коалицията е регистрирана с Решение № 58-НС/30.08.2022 г. на РИК - Кюстендил, с 

което е извършена регистрацията на кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, където фигурира като кандидат под № 2. 

 В заявлението си Тони Якимов Лучански посочва, че се отказва от така 

подаденото заявление на 22.09.2022 год. с което е заявил желанието си да не участва в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от листата на КП 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ. Същият моли РИК - Кюстендил да 

приеме настоящето с което да се счита предходното за оттеглено.  

 РИК - Кюстендил извърши служебна проверка относно сочените от заявителя 

обстоятелства – дали същият е регистриран като кандидат за народен представител, с кое 

решение на РИК, в коя кандидатска листа. 

 След като взе в предвид, че заявителят Тони Якимов Лучански действително  с 

решение № 106-НС/23.09.2022 год. на РИК – Кюстендил, е заличен поради депозирано 

от него заявление с вх.№ 219/22.09.2022 год. подадено лично от него, намира, че 

настоящото заявление е недопустимо, като подадено срещу неподходящ по произнасяне 

акт и не би могло да бъде разгледано и обсъдено от РИК Кюстендил. 

 Водена от горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1  във връзка с раздел VI т. 27 от 

Изборния кодекс и във връзка Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване  10 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 107-НС 

Оставя без разглеждане заявление с Вх.№ 245/24.09.2022 год. от Тони Якимов 

Лучански. 

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

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил от обявяването му. 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /    П   /  

                                                                              /Венцеслав Благоев Механджийски / 

                                                                         СЕКРЕТАР:  /   П   / 

                                                                             /Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина/ 


