
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

гр. Кюстендил, 28 септември 2022 година 

 

 Днес, 28.09.2022 година от 13:16 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, 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: Марияна Богомилова Карчева – член на РИК, Владимир Александров 

Миланов – зам.-председател на РИК. 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

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

назначаване съставите на секционна избирателна комисия №100400025 в община 

Бобов дол, област Кюстендил. 

                                                                     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

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

назначаване съставите на секционна избирателна комисия №100400026 в община 

Бобов дол, област Кюстендил. 

                                                                     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

3. 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 



4. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Бобошево, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 

02 октомври 2022 година. 

                                                                 Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

5. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Рила, област 

Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 02 

октомври 2022 година. 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

6. 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 

7. 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 

 

8.   Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 

02 октомври 2022 година. 

                             Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

9. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева 

баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни 

представители на 02 октомври 2022 година. 

                                                          Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

10. 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 

 

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

ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски   

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

12. Публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ – СДС“ при 

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

                                                                      Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 



13. Реда за предаване от Секционни избирателни комисии (СИК) Подвижни 

секционни избирателни комисии (ПСИК) на Районна избирателна комисия 

Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му протокол 

с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и определяне на член 

на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на приемо - предавателен протокол. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

14. Определяне на представители на РИК-Кюстендил, които да предадат изборни 

книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден и 

УТВЪРЖДАВАНЕ на график на територията на Десети изборен район – 

Кюстендилски в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

15. Приемане на оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК 

– Кюстендил в изборния ден на 02 октомври 2022 г. 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“ 11 гласа „Против“ – 

няма. 

 

      По т.1 от дневния ред:  Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне 

броя на членовете и назначаване съставите на секционна избирателна комисия № 

100400025 в община Бобов дол, област Кюстендил. 

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:  

Заповед № 3 – 617 от 23.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол Елза Величкова, 

с която е образувана една избирателна секция в община Бобов дол - № 100400025, със 

седалище: гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов“ № 1, Затвор,  за гласуване на избиратели с 

мярка за неотклонение (задържане под стража) в изборите за народни представители на 

02 юли 2022 г.;  

Предложение от кмета на община Бобов дол Елза Величкова с вх. 

№56/01.09.2022г., заведено в РИК-Кюстендил, заедно с всички изискуеми документи по 

чл.91, ал.8 от ИК. При консултациите, проведени на 26.08.2022 г.,  е постигнато съгласие 

между участващите по отношение състава на СИК № 100400025 на територията на 

община Бобов дол, област Кюстендил. 

             На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 

№ 1233-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Заповед № 3 – 617 от 23.09.2022 г. на кмета на 

община Бобов дол Елза Величкова и Предложение от кмета на община Бобов дол Елза 

Величкова с изх. №37-00-14/31.08.2022г., Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с … гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното                                                   

 

 



РЕШЕНИЕ № 108-НС 

 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на секция за гласуване на избиратели 

с мярка за неотклонение (задържане под стража) на територията на община 

Бобов дол в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. – 

100400025. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК № 100400025 – 7 членна. 

 

3. НАЗНАЧАВА състава на секционна избирателна комисия за Община Бобов 

дол с № 100400025, 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 СИК 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.2 от дневния ред:  Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне 

броя на членовете и назначаване съставите на секционна избирателна комисия № 

100400026 в община Бобов дол, област Кюстендил. 

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:  

Заповед № 3 – 617 от 23.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол Елза Величкова, 

с която е образувана една избирателна секция в община Бобов дол - № 100400026, със 

седалище: гр. Бобов дол, ул. “Димитър Благоев” № 16, МБАЛ “Стоян Сантев, 

включваща  “Хоспис Борис Дали” ЕООД за гласуване на избиратели в изборите за 

народни представители на 02 юли 2022 г.;  

Предложение от кмета на община Бобов дол Елза Величкова с вх. 

№56/01.09.2022г., заведено в РИК-Кюстендил, заедно с всички изискуеми документи по 

чл.91, ал.8 от ИК. При консултациите, проведени на 26.08.2022 г., е постигнато съгласие 

между участващите по отношение състава на СИК № 100400026 на територията на 

община Бобов дол, област Кюстендил. 

             На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 

№ 1233-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Заповед № 3 – 617 от 23.09.2022 г. на кмета на 

община Бобов дол Елза Величкова и Предложение от кмета на община Бобов дол Елза 

Величкова с изх. №37-00-14/31.08.2022г., Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с … гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното                                                   

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 109-НС 

 

1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на секция за гласуване на избиратели на 

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

октомври 2022 г. – 100400026. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК № 100400026 – 7 членна. 

 

3. НАЗНАЧАВА състава на секционна избирателна комисия за Община Бобов дол с 

№ 100400026, 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 СИК 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. 3 от дневния ред: 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: КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ с вх. №261 от 27.09.2022 г. и вх.№ 295 от 28.09.2022г., ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№260 от 27.09.2022г., вх.№252 от 26.09.2022 г., вх.№279 от 

27.09.2022 г. и вх.№294 от 28.09.2022 г.,  КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№247 от 

25.09.2022 г., вх.№274 от 27.09.2022 г., вх.№285 от 27.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№281 от 27.09.2022 г., ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№286 

от 27.09.2022 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 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 110-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 

съгласно направените предложения от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, КП „Продължаваме Промяната“, ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ , 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: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 02 октомври 2022 година. 

Постъпили са предложения от: КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№238 от 

23.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№283 от 27.09.2022 г., 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№287 от 27.09.2022 г., в Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията 

на община Бобошево. 

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

РЕШЕНИЕ № 111-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Бобошево, 

съгласно направените предложения от КП „Продължаваме Промяната“, ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, 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. 5 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 02 октомври 2022 година. 

Постъпили са предложения от: КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№239 от 

23.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№255 от 26.09.2022г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Рила. 

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

РЕШЕНИЕ № 112-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Рила, 

съгласно направените предложения от КП „Продължаваме Промяната“, 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. 6 от дневния ред: 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. 

Постъпили са предложения от: КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№240 от 

23.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№255 от 26.09.2022г., ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№242 от 24.09.2022 г., КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№248 от 

25.09.2022 г., ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№289 от 27.09.2022г. 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 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 113-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Кочериново, 

съгласно направените предложения от КП „Продължаваме Промяната“, ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ и ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, 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. 7 от дневния ред: 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. 

Постъпили са предложения от: ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с 

вх.№254 от 26.09.2022г., ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№259 от 27.09.2022 г., в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на 

СИК на територията на община Трекляно. 



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

РЕШЕНИЕ № 114-НС 

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

съгласно направените предложения от КП „Продължаваме Промяната“, ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“, 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. 8 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 02 октомври 2022 година. 

Постъпили са предложения от: КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№ 246 от 

25.09.2022 г., КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№262 от 

27.09.2022 г., КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх. №263 от 27.09.2022 г., ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“ с вх.№288 от 27.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с 

вх.№284 от 27.09.2022 г., вх.№293 от 27.09.2022 г. и вх.№298 от 28.09.2022 г , КП“ ГЕРБ 

– СДС“ с вх. № 296 от 28.09.2022г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 

Дупница. 

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

РЕШЕНИЕ № 115-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Дупница, 

съгласно направените предложения от КП „Продължаваме Промяната“, КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП 

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП“ ГЕРБ – 

СДС“ 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. 9 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 02 октомври 2022 година. 

Постъпили са предложения от: КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№ 273 от 

27.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№282 от 27.09.2022 г, в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Сапарева баня. 

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

РЕШЕНИЕ № 116-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Сапарева 

баня, 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. 10 от дневния ред: 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. 

Постъпило е предложение от: ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№ 275 от 27.09.2022 г., 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 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 117-НС 

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

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. 11 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски   

Постъпило е заявление с вх. № 2/27.09.2022 г., 11:40 ч. /Приложение № 43-НС  от 

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

издигната от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители 

на 02 октомври 2022 г.  

Заявлението е подписано от Георги Христов Илинов, упълномощен представител 

на ПП „ИЗПРАВИ СЕ 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 48 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 11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 118-НС 

1.  РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  ОТ ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ – 47 

/четиридесет и седем/ броя на кандидатите от кандидатската листа, издигната от ПП 

„ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

г., съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 

2.    ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

3.  ОТКАЗВА да регистрира лицето Теменужка Александрова Тасева, с ЕГН: *** 

като застъпник от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, поради обстоятелството, че същото 

е регистрирано като член на СИК 103100009. 

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: Публикуване на упълномощени представители на КП 

„ГЕРБ – СДС“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 година. 

Постъпило е заявление от КП „ГЕРБ – СДС“ с вх. № 278 от 27.09.2022 г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски и списък на 278 

упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители 

на 02 октомври 2022 година. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически 

носител. След извършена проверка РИК 10 – Кюстендил констатира, че за 277 /двеста 

седемдесет и седем/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на 

чл. 124 ИК и Решение № 1389 – НС от 05.09.2022 год. на ЦИК 



 На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 ИК и Решение № 1389 

– НС от 05.09.2022 год. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 119-НС 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК – Кюстендил 277 /двеста 

седемдесет и седем/ броя упълномощени представители на КП „ГЕРБ – СДС“, съгласно 

Приложение 1, неразделна част от решението.   

ОТКАЗВА да публикува лицето Маргарита Красимирова Бонева, с ЕГН: ***, 

поради обстоятелството, че същото е регистрирано като упълномощен представител на 

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 

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

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

По т. 13 от дневния ред: Реда за предаване от Секционни избирателни комисии 

(СИК) Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на Районна избирателна 

комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му протокол 

с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и определяне на член на РИК 

10 - Кюстендилски за подписване на приемо - предавателен протокол. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс и Решение № 1486-

НС/27.09.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За“, „Против“ – 1 взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 120-НС 

При преброяване на бюлетините (за секциите с хартиени бюлетини) и 

установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните 

от преброяването първо в черновата на секционния протокол, като следи за 

удовлетворяване на контролите. Формулярът на секционния протокол за резултатите от 

гласуването – приложения № 81-НС-х, № 82-НС-м, № 83-НС-хм, № 84-НС-кр от 

изборните книжа е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на 

вписаните в черновата данни и удостоверяване на контролите. 

1. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК – приложения № 

81-НС-х, № 82-НС-м, № 83-НС-хм, № 84-НС-кр от изборните книжа, като се 

внимава да не се допускат грешки. 

2. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите 

грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени 

резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис 

„Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се 

вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част 

ІІ на получения секционен протокол (приложения № 81-НС-х, № 82-НС-м, № 83-

НС-хм, № 84-НС-кр от изборните книжа). 



3. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква 

с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват 

действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола 

отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. 

Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване 

на резултата. 

4. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява 

районната избирателна комисия. 

5   Начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски определя 

членове на които да бъдат предадени сгрешените протоколи, а именно: Петър Димов 

Дингозов и Ивайло Радойчев Анастасов - Членове на РИК, като за целта се оформя 

приемо-предавателен протокол между СИК /подписан от всички членове/ 

и  представител на РИК. 

6. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с решение на РИК неин 

член, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в 

протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. 

(Приложение № 72-НС или Приложение № 73-НС от изборните книжа). При 

несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-

предавателния протокол (Приложение № 78-НС от изборните книжа). След 

получаване на сгрешения протокол определените с решение на РИК неини 

членове предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол. 

За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички 

членове на СИК/ПСИК и определени с решение на РИК неини членове подписват 

приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 78-НС от изборните 

книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на 

протокол. 

7. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен 

протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4. 

8. След попълване на секционния протокол той се подписва от всички членове на 

СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването. 

Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване 

на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на 

комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки 

могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата. 

9. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в 

опис, който се съхранява в РИК- Кюстендил. 

Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените 

секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес 

на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10. 

10. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 78-НС от 

изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се 

предават от РИК на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на 

резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с 



изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-

предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, 

както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в 

помещенията, определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК. 

11. Настоящото решение се прилага от СИК/ПСИК и РИК. 

       12.Определя Петър Димов Дингозов и Ивайло Радойчев Анастасов да подписват 

приемо-предавателен протокол – Приложение № 78-НС от изборните книжа, в който се 

вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протоколите, което 

ще става след предаване на всички протоколи от СИК в РИК – Кюстендил. 

13. В изпълнение на настоящето решение Протоколи приложения № 81-НС-х, № 82-

НС-м, се съхраняват в РИК- Кюстендил, а Протоколи Приложения № 83-НС-хм, 

№ 84-НС-кр. – 5 броя от всяко едно приложение ще се предостави на РИК-

Кюстендил, а другите екземпляри до пълния брой се съхраняват в Областна 

администрация- Кюстендил. 

  Останалите изборни книжа да останат на съхранение в Областна администрация 

– Кюстендил и при уведомяване от СИК при необходимост от попълването им да се 

предадат на определени в настоящото решение членове на РИК, които да го предоставят 

на СИК, съгласно оформен приемо-предавателен протокол с фабричния  номер. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т. 14 от дневния ред: Определяне на представители на РИК-Кюстендил, които 

да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии в 

предизборния ден и УТВЪРЖДАВАНЕ на график на територията на Десети изборен 

район – Кюстендилски в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Необходимо е да бъдат определени представители на РИК - Кюстендил, които 

съвместно с общинските администрации в Десети изборен район - Кюстендил да 

предадат на секционните избирателни комисии изборни книжа и материали в 

предизборния ден на 1 октомври 2022 г. 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18  и чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от 

Изборния кодекс и Методическите указания  глава IV, т.3 приети с решение №1426-

НС/15.092022 год. и глава IV, т.2 приети с решение №1425-НС/15.092022 год. приети с 

решения на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 121-НС 

ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия - Кюстендил, които  

да подпишат съответните протоколи, както и да предадат изборните книжа и материали 

на СИК/ПСИК в предизборния ден на територията на Десети изборен район – 

Кюстендилски в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., както следва: 

ОБЩИНА Бобов дол – Евгения Гергова, Десислава Стоянова; 



ОБЩИНА Бобошево – Ивайло Анастасов; Александра Колева; 

ОБЩИНА Дупница – Евгения Гергова, Десислава Стоянова; 

ОБЩИНА Кюстендил –  Румяна Димитрова, Илиян Хаджийски, Огнян Иванов, 

Марияна Карчева; 

ОБЩИНА Кочериново – Венцеслав Механджийска, Тодорка Скрипкина; 

ОБЩИНА Рила – Венцеслав Механджийска, Тодорка Скрипкина; 

ОБЩИНА Сапарева баня – Евгения Гергова, Десислава Стоянова; 

ОБЩИНА Невестино – Ивайло Анастасов, Александра Колева; 

ОБЩИНА Трекляно – Петър Дингозов, Добри Божков. 

         УТВЪРЖДАВА график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини 

от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, 

съвместно с общинските администрации, както следва: 

  

  

         Приложение № 1 за община Кюстендил и Приложение № 2 за община Дупница, 

неразделна част от настоящето решение. 

         Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т. 15 от дневния ред: Приемане на оперативен план за определяне на 

функциите на членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 02 октомври 2022 г. при 

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

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1425-

НС и Решение № 1426-НС от 15 септември 2022 г., Районна избирателна комисия в 

Община Дата Час 

Кюстендил 01 октомври 2022 г. съгласно Приложение № 1 

Трекляно 01 октомври 2022 г. 13:00 часа 

Невестино 01 октомври 2022 г. 14:00 часа 

Бобошево 01 октомври 2022 г. 17:00 часа 

Рила 01 октомври 2022 г. 17:00 часа 

Кочериново 01 октомври 2022 г. 16:00 часа 

Бобов дол 01 октомври 2022 г. 17:30 часа 

Сапарева баня 01 октомври 2022 г. 17:30 часа 

Дупница 01 октомври 2022 г. съгласно Приложение № 2 



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

„За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 122-НС 

Дежурни на служебните телефони на РИК с цел приемане на сигнали и жалби 

подадени до Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, през 

целия ден на 02 октомври 2022 година, както и методическа помощ във връзка с 

приложението на Изборния кодекс: 

 Владимир Миланов 

 Добри Божков 

2. Обобщаване на информацията за деветте общини на територията на областта за 

избирателната активност по часове определени с Решение или с писмо на ЦИК и 

уведомяваме на ЦИК относно избирателната активност: 

 Камелия Петрова 

Разпределение  на функциите на членовете на Районна избирателна комисия при 

предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден на 02 

октомври 2022 г., както следва: 

       3.1. Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите, 

заложени в тях преди обработване и проверка в изчислителния пункт: 

 Александра Колева 

 Ивайло Анастасов 

 3.2. Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния пункт в 

съответствие с издадените разписки: 

 Румяна Сергеева- Димитрова 

 Петър Димов Дингозов 

 Евгения Гергова 

 Десислава Стоянова 

 Огнян Иванов 

 Владо Миланов 

 Добри Божков 

4. Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, 

декларациите Приложение № 9-НС и удостоверения, приложени към 

избирателния списък  (Приложения № 23-НС, № 24-НС и № 26 – НС), списък на 

заличените лица Приложение № 16-НС от изборните книжа и списък за 

допълнително вписване на придружителите  Приложение  № 66-ПВР/НС: 

 Илиян Хаджийски 

 Разпластяване на протоколите: 

 Марияна Карчева 



           Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /    П   /  

                                                                              /Венцеслав Благоев Механджийски / 

                                                                         СЕКРЕТАР:  /   П   / 

                                                                             /Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина/ 

 


