
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 20 

гр. Кюстендил, 01 октомври 2022 година 

 

 Днес, 01.10.2022 година от 22:15 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, Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина – секретар на РИК, Ивайло Радойчев 

Анастасов – член на РИК, Илиян Георгиев Хаджийски – член на РИК, Владимир 

Александров Миланов – зам.-председател на РИК, Огнян Кирилов Иванов – член на РИК, 

Александра Колева – член на РИК, Десислава Ивайлова Василева – член на РИК, Евгения 

Пламенова Гергова – член на РИК, Румяна Иванова Сергиева - Димитрова – зам.-

председател на РИК, Добри Пламенов Божков – член на РИК, Марияна Богомилова 

Карчева – член на РИК, Петър Димов Дингозов – член на РИК. 

 

 Отсъстваха: Александра Колева – член 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 Дупница, 

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 Бобов дол, 

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 Сапарева 

баня, 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 Невестино, 

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 Бобошево, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 

02 октомври 2022 година. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

7. Заличаване на упълномощени представители на КП“ГЕРБ-СДС“ и ПП“ДПС“ 

         Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

8. Поправка на техническа грешка в Решение № 87-НС от 20.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                 Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

9. Заличаване на член на КП „Демократична България – Обединение, поради 

постъпило заявление за отказ в Районна избирателна комисия Десети изборен 

район – Кюстендилски 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

10. Поправка на фактическа грешка в Решение №150-НС от 01.10.2022 год. на РИК 

– Кюстендил 

         Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

 

 

 



     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: 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 „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх. 391 от 01.10.2022 

год., вх.№405 от 01.10.2022 г., КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№385 от 01.10.2022 г., вх.№ 388 от 

01.10.2022 г., ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№392 от 01.10.2022 г., вх.№389 от 01.10.2022 г., 

вх.№386 от 01.10.2022 год., вх.№404 от 01.10.2022 г., вх.№406 от 01.10.2022 г., КП 

„Продължаваме Промяната“ с вх.№384 от 01.10.2022 год., вх.№409 от 01.10.2022г., ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№402 от 01.10.2022 г., КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№403 от 01.10.2022 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 № 154-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.2 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.№ 394 от 

01.10.2022 г., КП „ГЕРБ-СДС“ с вх. 400 от 01.10.2022 г., КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№397 от 01.10.2022 г., ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с 

вх.№401 от 01.10.2022 г., ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№398 от 01.10.2022 г., ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№408 от 01.10.2022 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 № 155-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.3 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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№395 от 01.10.2022 г., ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№ 382 от 

01.10.2022 г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№ 390 от 01.10.2022 г., 

КП „Продължаваме Промяната“ с вх.№371 от 01.10.2022 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 № 156-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.4 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. 

Постъпило е предложение от: КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№378 от 01.10.2022 г., вх.№394 от 01.10.2022 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 № 157-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.5 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 „Продължаваме Промяната“ с вх.№376 от 

01.10.2022 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 № 158-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.6 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 „ГЕРБ-СДС“ с вх.399 от 01.10.2022 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 № 159-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. 7 от дневния ред: 7. Заличаване на упълномощени представители на 

КП“ГЕРБ-СДС“ и ПП“ДПС“ на публикувания списък от интернет страницата на РИК-

Кюстендил. 

 При извършената проверка за коректност на представеният списък на 

упълномощени представители с вх. № 278/27.09.2022г.на КП“ГЕРБ-СДС“ е получено 

потвърждение за коректност на данните на подаденото лице под № 59 Клара Генадиева 

Андонова 

 Същата е регистрирана с Решение № 119/28.09.2022г. в РИК Кюстендил, като 

упълномощен представител на КП на интернет страницата на РИК под № 60.  

При извършената проверка за коректност на представеният списък на 

упълномощени представители с вх. № 345/30.09.2022г.на ПП“ДПС“ е получено 

потвърждение за коректност на данните на подаденото лице под № 59 Любомир Ананиев 

Христов. 

 Същата е регистриран с Решение № 143/30.09.2022г. в РИК Кюстендил, като 

упълномощен представител на ПП на интернет страницата на РИК под № 49. 

В последствие от направена проверка от РИК-Кюстендил, констатирахме, че 

същите са регистрирани в две качества, за което системата на национална база дан4ни не 

е предоставила информация. 

 Доколкото същите лица Клара Генадиева Андонова и Любомир Ананиев Христов.  

преди това са регистрирани като застъпница от Коалиция“ Български възход“ т.е. 

регистрацията в това им качество е първа по време, същите следва да бъдат заличени 

като упълномощени представители на предложилата ги партия и коалиция 

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 № 160-НС 

ЗАЛИЧАВА от списъка на публикуваните упълномощени представители на 

интернет страницата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

Кюстендилски, лицата: Клара Генадиева Андонова, регистрирана под № 60 в Решение 

№ 119/28.09.2022г. на РИК- Кюстендил от КП“ГЕРБ-СДС“ и Любомир Ананиев 

Христов, регистриран под № 49 в Решение № 143/30.09.2022г. на РИК- Кюстендил от 

ПП“ДПС“ 

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: Поправка на техническа грешка в Решение № 87-НС от 

20.09.2022г. на Районна избирателна комисия Десети изборен район – Кюстендилски 

В назначаване съставите на СИК на територията на община Кочериново е 

допусната техническа грешка, изразяваща се в следното: В СИК 102700008 за член от 

ПП „Възраждане“ е назначен Стоян Христов Стойчев с ЕГН: ***, вместо Диана Иванова 

Цветкова с ЕГН *** в качеството й на заместник председател. Доколкото при попълване 

на таблицата за състава, същият е  погрешно е нанесен.  

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“ – 1 взе  следното 

                                                                 РЕШЕНИЕ № 161-НС 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 87-НС от 20.09.2022г., 

както следва: 

Да се чете назначена за зам.-председател Диана Иванова Цветкова с ЕГН ***, а за 

член да се чете: Стоян Христов Стойчев с ЕГН: ***. 

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

НС от изборните книжа, съгласно длъжностите, за които са назначени. 

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: Заличаване на член на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, поради постъпило заявление за отказ в Районна 

избирателна комисия Десети изборен район – Кюстендилски 

В назначаване съставите на СИК на територията на община Дупница в СИК 

104800068 е назначена за член лицето Стефка Георгиева Стоянова с ЕГН: *** от  КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ с Решение №81/15.09.2022г. на РИК-

Кюстендил. Същата е депозирала заявление за отказ, че се отказва от участието си в 

изборите на 02.10.2022г.  за народни представители , като член в СИК 104800068 от КП 

„Демократична България- Обединение“.  



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“ – 1 взе следното 

РЕШЕНИЕ № 162-НС 

Заличава като член на СИК 104800068, предложена от  КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ лицето Стефка Георгиева Стоянова с ЕГН ***, назначена 

с Решение № 81/15.09.2022г. на РИК-Кюстендил. 

Анулира издаденото удостоверения на освободения член на СИК, предложена от 

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ 

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: Поправка на фактическа грешка в Решение №150-НС от 

01.10.2022 год. на РИК – Кюстендил 

При докладването на проекта за решение по протокол №  18 от 01.10.2022 г в 

Решение №150 от 01.10.2022 год. относно промяната в съставите на СИК в община Бобов 

дол е допусната явна фактическа грешка, относно докладваното решение от 

председателя по входящи номера постъпили в РИК-Кюстендил, изразяваща се в 

изпускането в проекта по решение на вх. № 371/01.10.2022г. на КП “Продължаваме 

промяната „ и № 365/30.09.2022г. на КП“ БСП за България“ на прочитането им, но 

същите фигурират в Приложението 1, неразделна част от решение № 150/01.10.2022г. 

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 № 163-НС 

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

съгласно докладваните по-горе вх. номера на предложения на КП „Продължаваме 

Промяната и КП „БСП за България“, съгласно приложение № 1,  неразделна част от 

Решение № 150/01.10.2022г..   

  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/ 

 


