
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 21 

гр. Кюстендил, 01 октомври 2022 година 

 

 Днес, 01.10.2022 година от 23:55 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, Огнян Кирилов 

Иванов – член на РИК, Добри Пламенов Божков – член на РИК, Петър Димов Дингозов 

– член на РИК. 

 Отсъстваха: Александра Колева – член на РИК, Десислава Ивайлова Василева – 

член на РИК, Евгения Пламенова Гергова – член на РИК, Владимир Александров 

Миланов – зам.-председател на РИК, Румяна Иванова Сергиева - Димитрова – зам.-

председател на РИК, , Марияна Богомилова Карчева – член на РИК. 

  Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. 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 

 

2. 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 



3. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП 

„Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски                                

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: 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. № 375/01.09.2022 г., 09:45 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 26 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 .. гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 

РЕШЕНИЕ №164-НС 

ПУБЛИКУВА СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 26 /двадесет и шест/ лица в изборите за 

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

от решението. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т.2 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. № 9/01.10.2022 г., 12:20 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. 



 

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 .. гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ №165-НС 

РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ ОТ КП „БСП за България“  – 1 /един/ брой 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. 

ИЗДАВА удостоверения на регистрирания застъпник. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

  По т.3 дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска 

листа, издигната от КП „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни 

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

Постъпило е заявление с вх. № 10/01.10.2022 г., 12:43 ч., /Приложение № 43-НС  

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

листа, издигната от КП „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. 

Заявлението е подадено от Георги Стамов, упълномощен представител на КП 

„Продължаваме Промяната“. 

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 10 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 .. гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ №166-НС 



РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ от КП „Продължаваме Промяната“  – 10 /десет/ 

броя на кандидатите от кандидатската листа, издигната от КП „Продължаваме 

Промяната“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно 

Приложение 1, неразделна част от решението. 

ИЗДАВА удостоверения на регистрирания застъпник. 

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/ 

 


