
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 

гр. Кюстендил, 30 септември 2022 година 

 

 Днес, 30.09.2022 година от 18:30 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, 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, Евгения Пламенова Гергова – член на 

РИК. 

 Отсъстваха: Десислава Ивайлова Василева – 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 КП 

„БСП за  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 Сапарева 

баня, 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 Дупница, 

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. Закриване на избирателни секция № 102900112 на ул. “Цар Освободител“, № 12- 

Районна служба изпълнение на наказанията трета категория при областна  служба 

„Изпълнение на наказанията“ - на територията на гр. Кюстендил, община 

Кюстендил. 

                                                          Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

6. 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 

7. Поправка на техническа грешка в Решение №63-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия Десети изборен район – Кюстендилски 

      Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

8. 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 

 

9. Публикуване на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети 

изборен район – Кюстендилски.  

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

10. 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 

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

КП Коалиция „Български възход“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски .  

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

12. 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 



13. Определяне на място за видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при 

установяване на резултатите от гласуването на изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. 

     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: 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.  

Постъпили са заявления с вх. № 5/30.09.2022 г., 9:20 ч., вх. № 6/30.09.2022 г., 9:59 

и вх. № 8/30.09.2022 г., ч. 14:22 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.  

Заявленията са подадени от Елица Руменова Панева и упълномощен представител 

на КП „БСП за България“. 

Към Заявленията 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 12 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 № 135-НС 

1.  РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  ОТ КП „БСП за България“  – 12 /дванадесет/ 

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.2 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: ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№ 342 от 30.09.2022 г., 

КП „Продължаваме Промяната“ с вх. №351 от 30.09.2022 г., вх. №359 от 30.09.2022 г., 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.354 от 30.09.2022 г., ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“ с вх.360 от 30.09.2022 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 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 136-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. 3 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. 

Постъпило е предложение от: КП „БСП за България“ с вх.№343 от 30.09.2022 г., 

вх. № 352 от 30.09.2022 г., вх. № 343 от 30.09.2022 г. КП „Продължаваме Промяната“ с 

вх. №334 от 29.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№ 350 от 

30.09.2022 г., ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.358 от 30.09.2022 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 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 137-НС 

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

съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.    

ОТКАЗВА да назначи, както следва:  

Стефания Йорданова Венева с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същата 

назначена като член в СИК 102900088.  



Стефка Георгиева Стоянова с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същата 

назначена като член в СИК 104800068.  

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 „ГЕРБ-СДС“ с вх.№336 от 29.09.2022 г., КП 

„Продължаваме Промяната“ с вх.№ 315 от 29.09.2022 г., ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с 

вх. №363 от 30.09.2022 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 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 138-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: Закриване на избирателни секция № 102900112 на ул. 

“Цар Освободител“, № 12- Районна служба изпълнение на наказанията трета категория 

при областна  служба „Изпълнение на наказанията“ - на територията на гр. Кюстендил, 

община Кюстендил. 

Постъпили са в РИК – Кюстендил:  

Писмо от Министерство на правосъдието ГД „Изпълнение на наказанията“ с вх.№ 

323/29.09.2022 год., че към 29.09.2022 год. в ареста в гр. Кюстендил пълнолетни лица с 

постановена мярка „задържане под стража“ и подсъдими лица без влязла в сила присъда 

са по-малко от 10 /десет/ лица;  

Писмо с вх.№366/30.09.2022 г на кмета на Община Кюстендил Петър Паунов 

относно закриване на СИК 102900112. 



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

избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски след проведено поименно 

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

РЕШЕНИЕ № 139-НС 

 Закрива избирателни секции: № 102900112 на ул. “Цар Освободител“, № 12- 

Районна служба изпълнение на наказанията трета категория при областна  служба 

„Изпълнение на наказанията“ - на територията на гр. Кюстендил, община Кюстендил. 

и освобождава назначените  състави на СИК 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

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 Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни 

представители на 02 октомври 2022 година. 

Постъпили са предложения от: КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№357 от 

30.09.2022г., ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх. 355 от 30.09.2022 г., вх. № 347 от 30.09.2022 г., 

вх. № 338 от 30.09.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх. №353 от 

30.09.2022 г., вх. 349 от 30.09.2022 г., с вх. №333 от 29.09.2022 г., КП „Продължаваме 

Промяната“ с вх. № 335 от 29.09.2022 г., вх. 356 от 30.09.2022 г., КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх. 361 от 30.09.2022 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 № 140-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. 7 от дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение №63-НС от 

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



В назначаване съставите на СИК на територията на община Трекляно е допусната 

техническа грешка, изразяваща се в следното: В СИК 10500008 за член от ПП „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ е предложена Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***, а погрешно в 

приложението неразделна част от решението е записано лицето Драгослав Митков Арсов 

с ЕГН: ***. Драгослав Митков Арсов е предложен за член на СИК 105000006 от КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, а погрешно в приложението 

неразделна част от решението е записано лицето Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***. 

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 № 141-НС 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №63-НС от 05.09.2022г., както 

следва: 

Вместо Драгослав Митков Арсов с ЕГН: ***, член в СИК 105000008, да се чете 

Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***; 

Вместо Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***, член в СИК 105000006, да се чете 

Драгослав Митков Арсов 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. 8 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. 

Постъпило е предложение от: КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№346 от 30.09.2022 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 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 142-НС 

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

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: Публикуване на упълномощени представители на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски.   

Постъпило е заявление с вх. № 345/30.09.2022 г., 11:25 ч. /Приложение 1 към 

Решение №1332-НС от 26.08.2022 г./ списък на упълномощените представители на 

партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждането на избори за народни 

представители на 02.10.2022 год.. 

Заявлението е подписано от Николай Георгиев Златарски упълномощено лице 

представител на ПП „Движение за права и свободи“. 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 57,  

ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1 и чл.124 и решение №1332-НС от 26.08.2022 год. на ЦИК, 

включващи и списък, съдържащ имената на 186 лица, които списък да бъде публикуван 

от РИК - Кюстендил. 

На основание  чл. 57,  ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1 и чл.124 и решение №1332-НС от 

26.08.2022 год. на ЦИК, т.9. Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 143-НС 

1.  ПУБЛИКУВА СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 183 /сто осемдесет и три/ лица в изборите за 

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

от решението. 

2.    ОТКАЗВА ПУБЛИКУВАНЕТО НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 /три/ лица, както следва: 

Цветомир Василев Сапунджиев с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същото е 

регистрирано като член на СИК 104800050; 

Светослав Костадинов Панчев с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същото е 

регистрирано като член на СИК 104800047. 

Мартин Ивайлов Иванов с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същото няма 

навършени 18 години по данни на Национална база данни „Население“. 

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 Бобошево, 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.№348 от 30.09.2022 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 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 144-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.11 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от Коалиция „Български възход“  в изборите за народни 

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

Постъпило е заявление с вх. № 7/30.09.2022 г., 13:15 ч. /Приложение № 43-НС  от 

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

издигната от Коалиция „Български възход“  в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г.  

Заявлението е подадено от Христо Валериев Гушков като упълномощен 

представител на Коалиция „Български възход“. 

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 61 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 № 145-НС 

1.  РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  от Коалиция „Български възход“  – 61 

/шестдесет и един/ броя на кандидатите от кандидатската листа, издигната от Коалиция 

„Български възход“ 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.12 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. 

Постъпило е предложение от: КП „БСП за България“ с вх. 365 от 30.09.2022 г. в 

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

съставите на СИК на територията на община Бобов дол. 

 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 № 146-НС 

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

съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.     

ОТКАЗВА да назначи лицето Теменужка Атанасова Борисова с ЕГН: *** като 

член на СИК 100400023, поради обстоятелството, че същото е назначено като заместник-

председател на СИК 1004000001. 

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. 13 от дневния ред: Определяне на място за видеозаснемане и 

видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от гласуването на 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.      

 На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 272 и чл. 288а от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия и Решение 1498-НС от 29.09.2022 год. на ЦИК, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено 

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

РЕШЕНИЕ № 147-НС 

   ОПРЕДЕЛЯ местата за видеозаснемане/ видеоизлъчване, както следва:   

1. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време на процеса на предаване, 

приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и 

прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна 



комисия се осъществява на сцената на в голямата зала на Читалище „Братство“, 

находяща се на етаж 1, гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18, така че да не се 

затруднява работата на комисията и на изчислителния пункт.  

2. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време на процеса на предаване, 

приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и 

прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна 

комисия се осъществява в малката зала на Читалище „Братство“, находяща се на етаж 2, 

гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18, така че да не се затруднява работата на 

РИК - Кюстендил. 

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/ 

 


