
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 16 

гр. Кюстендил, 29 септември 2022 година 

 

 Днес, 29.09.2022 година от 17:45 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, 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, Петър Димов Дингозов – член на РИК, Илиян 

Георгиев Хаджийски – член на РИК, Александра Колева – член на РИК, Марияна 

Богомилова Карчева – член на РИК, Владимир Александров Миланов – зам.-председател 

на РИК, Огнян Кирилов Иванов – член на РИК. 

 Отсъстваха: 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. 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 

2. 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 

3. 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 

 



4. 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 

5. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Бобов дол, 

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 Дупница, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 

02 октомври 2022 година. 

             Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

7.  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. 

 

8. 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 

 

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. Сключване на граждански договори със специалисти – технически сътрудници 

към РИК – Кюстендил 

                                                               Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

11. Разглеждане на постъпило заявление от КП „ГЕРБ-СДС“ за заличаване от списъка 

на упълномощени представители в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

12. 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 

 



     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: 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. № 3/28.09.2022 г., 14:30 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 41 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 № 123-НС 

1.  РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  ОТ ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ – 40 

/четиридесет/ 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 Златко Николов Николов, с ЕГН: *** като 

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

регистрирано като член на СИК 104800056. 

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: 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.№ 302 от 28.09.2022 г., 

вх.№ 305 от 28.09.2022 г., КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№320 от 29.09.2022г., КП 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ с вх.№ 319 от 29.09.2022 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 № 124-НС 

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

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: 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. 

Постъпило е предложение от: ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с 

вх.№301 от 28.09.2022 г. 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 № 125-НС 

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

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 Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни 

представители на 02 октомври 2022 година. 



Постъпили са предложения от: КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№300 от 28.09.2022 

г., КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№ 315 от 29.09.2022 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 № 126-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. 5 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

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

представители на 02 октомври 2022 година. 

Постъпили са предложения от: КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№204 от 

09.09.2022г., ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№297 от 28.09.2022 г. и вх.№330 от 

29.09.2022 г., КП „ГЕРБ – СДС“ с вх. №319 от 29.09.2022 г. 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 № 127-НС 

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол, 

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 Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни 

представители на 02 октомври 2022 година. 

Постъпили са предложения от: КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ с вх.№314 от 29.09.2022г. и вх.№324 от 29.09.2022 г., КП „Продължаваме 

Промяната“ с вх.290 от 27.09.2022 г., КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№ 325 и вх.№326 

от 29.09.2022 г., ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№328 от 29.09.2022 г. 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 № 128-НС 

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

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: 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. № 4/29.09.2022 г., 11:20 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 Елица Руменова Пенева, 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 2 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 № 129-НС 

1.  РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  ОТ КП „БСП за България“ – 2 /два/ 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. 

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. 8 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. 

Постъпило е предложение от: КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№316 от 

29.09.2022 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 11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 130-НС 

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

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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№ 313 от 29.09.2022г., КП „ГЕРБ – СДС“ с вх.№321 от 29.09.2022г.  

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 № 131-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: Сключване на граждански договори със специалисти – 

технически сътрудници към РИК – Кюстендил 

На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и № Решение № 1200-НС от 02 

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 № 132-НС 

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

- Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на граждански 

договори със специалист технически сътрудници и към Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски за периода на подготовка за предаване на 

изборните книжа от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на 

книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след 

изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г., а именно: 

Силвия Йорданова Петрова, с ЕГН: ***; 

Венера Василева Васева, с ЕГН: ***; 

Милена Благоева Александрова, с ЕГН: ***; 

Елена Михайлова Дюлгерова, с ЕГН: ***. 

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител на област 

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

ЦИК. 

Решението да се изпрати на Областен управител па област Кюстендил за 

изпълнение. 

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: Разглеждане на постъпило заявление от КП „ГЕРБ-СДС“ 

за заличаване от списъка на упълномощени представители в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление от КП „ГЕРБ-СДС“ с вх. № 331/29.09.2022г., 

представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез упълномощения представител Даниел 

Генчев Данчев и преупълномощеното лице Михаела Ясенова Крумова да бъдат заличени 

от списъка с упълномощените представители в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022г., както следва: 

 Елена Михайлова Дюлгерска, с ЕГН: ***, пълномощно №111/27.09.2022 г. и на 

нейно място да бъде вписан Иван Денчев Коларов с ЕГН: ***; 

Кремелина Тодорова Соколова с ЕГН: ***, пълномощно № 151/27.09.2022 г. и на 

нейно място да бъде вписан Антони Борисов Тончев с ЕГН:  ***; 

Валентина Кирилова Илиева с ЕГН: ***, пълномощно №181/27.09.2022 г. и на 

нейно място да бъде вписан Димитър Миланов Бачев с ЕГН: ***. 

РИК – Кюстендил констатира, че  лицата  фигурират и съгласно депозираното 

заявление от Коалицията, няма пречки същите да бъдат заличени в списъка на 

упълномощените представители. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 от ИК и Решение № 1389 – НС 

от 05.09.2022 годна ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 133-НС 

ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на КП „ГЕРБ-СДС“, 

както следва: 

Елена Михайлова Дюлгерска, с ЕГН: ***, пълномощно №111/27.09.2022г. 

Кремелина Тодорова Соколова с ЕГН: ***, пълномощно № 151/27.09.2022г. 

Валентина Кирилова Илиева с ЕГН: ***, пълномощно №181/27.09.2022г. 

ДОПЪЛВА списъка на упълномощените представители  на КП „ГЕРБ-СДС“, 

както следва: 

Иван Денчев Коларов с ЕГН: ***; 

Антони Борисов Тончев с ЕГН:  ***; 

Димитър Миланов Бачев с ЕГН: ***. 

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: 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: ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№ 327 от 

29.09.2022 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 № 134-НС 

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

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/ 

 


