
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 23 

гр. Кюстендил, 02 октомври 2022 година 

 

 Днес, 02.10.2022 година от 18:00 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, Александра Колева – член на РИК, Илиян Георгиев Хаджийски 

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

Кирилов Иванов – член на РИК, Румяна Иванова Сергиева - Димитрова – зам.-

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

 

 Отсъстваха: Десислава Ивайлова Василева – член на РИК, Евгения Пламенова 

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

– член на РИК. 

  Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и 

продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 104800031 в община 

Дупница.                                                                  

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

2. Попълване на незаетите места от неявилите се членове в секционни избирателни 

комисии на територията на Община Кюстендил в Десети изборен район -

Кюстендилски. 

    Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

3. Попълване на незаетите места в избирателни секции на територията на Община 

Трекляно в Десети изборен район Кюстендилски 



               Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

4. Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия 

105000006  на територията на община Трекляно 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 Дупница, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 

02 октомври 2022 година. 

     Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

6. Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия 

104800070  на територията на община Дупница при произвеждане на изборите за  

народни представители на 02 октомври 2022 година. 

       Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

7. Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№1 в Регистъра на жалбите и сигналите. 

 

     Докладва: Добри Пламенов Божков 

 

     Колеги, има ли предложения за включване в дневния ред на други точки? Не 

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 9 гласа „Против“ – няма. 

      По т.1 от дневния ред: Преустановяване на машинно гласуване при условията 

на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 104800031 

в община Дупница 

     На 02.10.2022 г. е постъпило уведомление с вх. №424/02.10.2022 г. в РИК - 

Кюстендил от председателя на СИК №104800031,  че СУЕМГ в същата не е стартирала, 

за което са съставени Констативни протоколи (Приложение № 4, Приложение №2 и 

Приложение № 5 от Методическите указания). 

Съгласно писмо с изх. № НС-15-340/02.10.2022 г. от ЦИК, при наличие на 

предпоставките на чл.269 от ИК и наличие на попълнен констативен протокол от СИК, 

районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени 

бюлетини. 

С оглед изложеното, на основание писмо с изх. № НС-15-340/02.10.2022 г. от 

ЦИК, Районна избирателна комисия – Кюстендил след проведено поименно гласуване  с 

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

РЕШЕНИЕ № 174-НС 

Районна избирателна комисия - Кюстендил дава разрешение да се преустанови 

машинното гласуване в СИК № 104800031 в Община Дупница. 

Гласуването в СИК № 104800031 в Община Дупница да продължи с хартиени 

бюлетини. 



СИК е върнала на Членове на РИК-Кюстендил-упълномощени лица формуляри 

от секционни протоколи (Приложение № 82-НС-м), както и Приложение № 9 към 

методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 

83-НСх-м) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр). 

Съставен е приемо-предавателен протокол. 

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: Попълване на незаетите места от неявилите се членове в 

секционни избирателни комисии на територията на Община Кюстендил в Десети 

изборен район Кюстендилски. 

За СИК №102900052:  

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК 102900052 от член 

на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността зам.-председател се 

изпълнява от лицето Десислава Емилова Миткова, назначена от квотата на КП 

“Продължаваме Промяната“, която същевременно с Решение № 153/01.10.2022г. е 

сменена с Анелия Валентинова Симеонова, но същата не е узнала за това обстоятелство 

от предложилата я Коалиция и е изпълнявала дейността си до констатиране на това 

обстоятелство от РИК – Кюстендил. 

Лицето Десислава Емилова Миткова, изпълнява функциите на зам.-председател 

от предизборния ден и се е явила и в общинската администрация за получаване на 

изборните книжа и материали. 

Същевременно е пристигнало и предложение от КП „Продължаваме Промяната“ 

за замяната им с вх. № 245/02.10.2022г. в 13:09 часа, т. е да се счита за назначена 

Десислава Емилова Миткова с ЕГН: **********. 

За СИК №102900033: 

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК 102900033 от член 

на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността член се изпълнява от 

лицето Радостина Ангелова Тимева, която не е своевременно уведомена за смяната си. 

Същата не е узнала за това обстоятелство от предложилата я Коалиция и е изпълнявала 

дейността си до констатиране на това обстоятелство от РИК – Кюстендил. Назначеният 

Венелин Маринов Веселинов от квотата на КП “Продължаваме Промяната“ не се е явил 

нито в предизборния, нито в изборния ден.  

Същевременно е пристигнало и предложение от КП „Продължаваме Промяната“ 

за замяна с вх. № 429/02.10.2022г. в т. е да се счита за назначена Радостина Ангелова 

Тимева с ЕГН: **********. 

За СИК №102900038: 

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК № 102900038 от 

член на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността член се 



изпълнява от лицето Радостина Бориславова Ненова от квотата на ПП “ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“, вместо лицето Петя Димитрова Чавдарска, която е назначена от партията. 

Същевременно е пристигнало и предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за 

замяната им с вх. № 428/02.10.2022г. в 14:40 часа, т. е да се счита за назначена Радостина 

Бориславова Ненова с ЕГН: **********. 

За СИК№ 102900088: 

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК № 102900088 от 

член на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността член се 

изпълнява от лицето Трайчо Христов Арсов от квотата на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, 

вместо лицето Маргарита Емилова Атанасова, която е назначена от партията. 

Същевременно е пристигнало и предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за 

замяната им с вх. № 428/02.10.2022г. в 14:40 часа, т. е да се счита за назначен Трайчо 

Христов Арсов 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 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 175-НС 

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

съгласно нанесените състави в 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: Попълване на незаетите места в избирателни секции на 

територията на Община Трекляно в Десети изборен район Кюстендилски 

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК № 105000002 от 

член на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността секретар се 

изпълнява от лицето Валентина Благоева Зарева от квотата на КП “ГЕРБ-СДС“, вместо 

лицето Красимира Борисова Илиева, която е назначена от Коалицията. 

Същевременно е пристигнало и предложение от КП “ГЕРБ-СДС“, за замяната им 

с вх. № 412/02.10.2022г. в 07:00 часа, т. е да се счита за назначена Валентина Благоева 

Зарева 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 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 



РЕШЕНИЕ № 176-НС 

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

съгласно Приложение 1, неразделна част от решението, като освобождава секретаря  

Красимира Борисова Илиева и назначава Валентина Благоева Зарева.  

Анулира издаденото удостоверение на освободеният член на СИК. 

На назначения член 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: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна 

избирателна комисия 105000006  на територията на община Трекляно при произвеждане 

на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година. 

При откриването на изборния ден в СИК №105000006, община Трекляно, е 

констатирано, че заместник-председателят Жулиета Аспарухова Георгиева не се е явила.  

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

РЕШЕНИЕ № 177-НС 

ДОПУСКА пренареждане на ръководния състав на СИК № 105000006 на 

територията на община Трекляно, а именно: 

НАЗНАЧАВА Аделина Миленова Рангелова– член на СИК №105000006 за 

секретар. 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК. 

На назначения член 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. 5 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 „ГЕРБ-СДС“  с вх.№ 296 от 28.10.2022 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 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 178-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. 6 от дневния ред: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна 

избирателна комисия 104800070  на територията на община Дупница при произвеждане 

на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година. 

При откриването на изборния ден в СИК №104800070, община Дупница, е 

констатирано, че секретарят Благой Иванов Благоев не се е явил.  

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

РЕШЕНИЕ № 179-НС 

ДОПУСКА пренареждане на ръководния състав на СИК № 104800070 на 

територията на община Дупница, а именно: 

НАЗНАЧАВА Ивайло Спасов Гонев – член на СИК №104800070 за секретар. 

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК Благой Иванов 

Благоев. 

На назначения член 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. 7 от дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал с № 426/02.10.2022 г. 

в Регистъра на жалбите и сигналите. 

Постъпил сигнал, заведен с вх. № 426/02.10.2022 г. от 13:30 ч. в Регистъра на 

жалбите и сигналите на РИК – Кюстендил, подписан от Силвия Боянова Стоименова в 

качеството си на председател на СИК 102900031 и секретар на същата СИК Веска 



Славчова Антова. В сигнала се съдържа твърдение, че член от СИК 102900031 Соня 

Йорданова Младенова, проявява агресия и същите молят РИК - Кюстендил за 

съдействие, като предприемат действия по смяната й в СИК 102900031.  

Комисията по разглеждане на жалбите и сигналите докладва, че по сигнала е 

извършена проверка от Добри Божков и Огнян Иванов – членове на  РИК - Кюстендил, 

които докладваха, че сигнала е основателен, тъй като от проведените разговори с 

председателя, зам.-председателя и членовете на СИК 102900031, с изключение на Соня 

Младенова, която не бе открита в и около секционната избирателната комисия, се 

установи, че същата с действията си като член на СИК нарушава ИК, което е в 

противоречие на същия. От обясненията на всички останали-  ръководство и членове на 

СИК стана ясно, че проявява агресия, опитва да наложи  мнението си кои лица имат право 

на глас и кои не.  

Доколкото СИК е изразил мнение за смяна, но поради невъзможност за замяна без 

предложение от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, същата не може да бъде заменена, но поради 

констатираните нарушения на ИК от Соня Йорданова Младенова - член на СИК 

102900031, същата съгласно правомощията на РИК визирани в чл. 72 от ИК може да бъде 

отстранена с цел осигуряване на спокойното протичане на гласуването в избирателната 

секция.  

С оглед докладваното, комисия счита, че изложените обстоятелства се 

потвърждават от извършената проверка и сигналът следва да се потвърди като 

основателен. 

На основание чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1, т. 2, т. 5 и т.20 от Изборния кодекс 

и поради нарушение на чл. 100 ал. 1, т.1 и т. 3 от ИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 9 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 180-НС 

  ОТХВЪРЛЯ проект на Решение по сигнал от Силвия Стоименова в качеството 

си на председател на СИК 102900031 и  секретар на същата СИК В. Антова. 

На отстранения член на СИК да се унищожи издаденото удостоверение – 

приложение 32-НС от Изборните книжа. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

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

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /   П   / 

                                                                              /Венцеслав Благоев Механджийски / 

                                                                         СЕКРЕТАР:   /   П   / 

                                                                             /Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина/ 


