
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 25 

гр. Кюстендил, 05 октомври 2022 година 

 

 Днес, 05.10.2022 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, 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, Десислава Ивайлова 

Василева – член на РИК, Евгения Пламенова Гергова – член на РИК, Добри Пламенов 

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

  

 

 Отсъстваха:  

  Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Изменение и допълване на Решение №100-НС/23.09.2022 год. на РИК - 

Кюстендил относно 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. Изменение и допълване на Решение №110-НС/28.09.2022 год. на РИК – 

Кюстендил относно 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. Изменение и допълване на Решение №136-НС/30.09.2022 год. на РИК - 

Кюстендил относно 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 

4. Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия 

№102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на 

изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

5. Разглеждане на постъпила жалба от кандидат за народен представител в 10 МИР  

– Кюстендилски, входирана  с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и 

сигналите. 

Докладва: Добри Божков 

 

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

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 13 гласа „Против“ – 

няма. 

      По т.1 от дневния ред: Изменение и допълване на Решение №100-

НС/23.09.2022 год. на РИК - Кюстендил относно 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.     

Със свое Решение №100-НС/23.09.2022 год., Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски е извършила промени в съставите на СИК на 

територията на община Кюстендил, съгласно Приложение 1, неразделна част от 

Решението. 

От КП „Продължаваме Промяната“ е постъпило писмо, заведено с вх.№ 

430/02.10.2022 год. в РИК – Кюстендил с предложение за замяна на членове 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 182-НС 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение №100-НС/23.09.2022 год. на РИК - Кюстендил 

относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил 

при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, 

както следва:  



НАЗНАЧАВА лицето Милка Христова Янева, с ЕГН: *** като член на СИК 

№102900050; 

ОСВОБОЖДАВА лицето Антоанета Симеонова Велинова с ЕГН: *** като член 

на СИК №102900050. 

Анулира издаденото удостоверение на освободения 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.2 от дневния ред: Изменение и допълване на Решение №110-НС/28.09.2022 

год. на РИК - Кюстендил относно 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.     

Със свое Решение №110-НС/28.09.2022 год., Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски е извършила промени в съставите на СИК на 

територията на община Кюстендил, съгласно Приложение 1, неразделна част от 

Решението. 

От КП „Продължаваме Промяната“ е постъпило писмо, заведено с вх.№ 

430/02.10.2022 год. в РИК – Кюстендил с предложение за замяна на членове 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 183-НС 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение №110-НС/28.09.2022 год. на РИК - Кюстендил 

относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил 

при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, 

както следва:  

НАЗНАЧАВА лицето Анелия Стойнева Славова - Тодорова, с ЕГН: *** като 

председател на СИК №102900064; 

ОСВОБОЖДАВА лицето Весела Анакиева Павлова, с ЕГН: *** като председател 

на СИК №102900064. 

Анулира издаденото удостоверение на освободения 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.3 от дневния ред: Изменение и допълване на Решение №136-НС/30.09.2022 

год. на РИК – Кюстендил относно 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.     

Със свое Решение №136-НС/30.09.2022 год., Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски е извършила промени в съставите на СИК на 

територията на община Сапарева баня, съгласно Приложение 1, неразделна част от 

Решението. 

От КП „Продължаваме Промяната“ е постъпило писмо, заведено с вх.№ 

431/02.10.2022 год. в РИК – Кюстендил с предложение за замяна на членове 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 184-НС 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение №136-НС/30.09.2022 год. на РИК - Кюстендил 

относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева 

баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

година, както следва:  

НАЗНАЧАВА лицето Благовеста Иванова Терзийска, с ЕГН: *** като член на 

СИК №104100007; 

ОСВОБОЖДАВА лицето Пенка Костадинова Велкова, с ЕГН: *** като член на 

СИК №104100007. 

Анулира издаденото удостоверение на освободения 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 №102900051 на територията на община Кюстендил при 

произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година. 

При откриването на изборния ден в СИК №102900051, община Кюстендил, е 

констатирано, че секретарят Албена Иванова Димитрова 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 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 185-НС 

ДОПУСКА пренареждане на ръководния състав на СИК № 102900051 на 

територията на община Кюстендил, а именно: 

НАЗНАЧАВА Владислав Красимиров Георгиев – член на СИК №102900051 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: Разглеждане на постъпила жалба от кандидат за народен 

представител в 10 МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на 

жалбите и сигналите. 

Постъпила е жалба, заведена с вх. № 2/05.10.2022 г. в 12:30 ч. в Регистъра на 

жалбите и сигналите на РИК – Кюстендил, подписана от Радослава Пламен Чеканска в 

качеството си на кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендил под номер 

104 от листата на ГЕРБ-СДС/под номер 24 в интегралната бюлетина. В сигнала се 

съдържа твърдение, че ръководството и членовете на СИК № 104800060 са допуснали 

фактическа грешка при отбелязване на предпочитания/преференции/, като 24 подадени 

бюлетини за кандидат, за народен представител Радослава Чеканска под номер 104 от 

листата на коалиция ГЕРБ-СДС са отразени грешно, като подадени за кандидат под 

номер 103 от същата коалиция. Твърди се, че горната фактическа грешка е допусната от 

секционната комисия при прехвърляне на данни от черновата в официалния протокол. 

Горното обстоятелство се потвърждава от приложено към жалбата, заявление подписано 

от целия състав/ръководство и членове/ на СИК № 104800060, с. Баланово, общ. 

Дупница, обл. Кюстендил. Въз основа на изложеното в жалбата се иска от РИК 10- 

Кюстендил да вземе решение, с което на основание чл. 287, ал. 3 от ИК, СИК № 

104800060, с. Баланово заедно с РИК 10-Кюстендил да извършат ново преброяване на 

гласовете. 

След запознаване с жалбата на кандидат за народен представител от листата на 

коалиция „ГЕРБ-СДС“, Радослава Пламен Чеканска. Комисията по разглеждане на 

жалбите и сигналите в състав - Добри Божков, Владимир Миланов и Евгения Гергова 

докладва, че приема същата за допустима, като подадена от надлежна страна с правен 

интерес от предявяването и, но е извън компетенцията на РИК 10 – Кюстендил. За да 

извърши желаните от жалбоподателката действия, а именно повторно преброяване на 

подадените бюлетини, е необходимо РИК 10- Кюстендил да има достъп до изборните 

книжа, какъвто достъп не е налице, т.к. същите са запечатани в определеното за 

съхранение помещение. Съгласно чл. 287 ал. 8 от ИК „ Бюлетините се съхраняват до 



следващите избори в запечатани помещения, като достъпът до тези помещения се 

определят с решение на ЦИК“. Централна избирателна комисия в т.29 от  РЕШЕНИЕ № 

1424-НС/15.09.2022 г. е решила, че достъпът до запечатаните изборни книжа и 

материали, и до помещението където те се съхраняват, се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК 

или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската 

администрация, определени със заповед на кмета на общината/района по реда на 

решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.  

С оглед изложеното, комисия счита, че дори изложените обстоятелства в жалбата 

на кандидата за народен представител Радослава Чеканска от листата на коалиция 

„ГЕРБ-СДС“ да отговарят на действителността, липсва законова възможност РИК 10- 

Кюстендил да извърши исканите с жалбата действия, а именно повторно преброяване на 

бюлетините подадени от гласоподавателите в СИК № 104800060, с. Баланово, общ. 

Дупница, обл. Кюстендил, същото е можело да се извърши преди приемане на протокола 

от РИК 10 Кюстендил. Водени от горното - комисията по жалбите, предлага проект на 

решение, с което: 

На основание чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1, т. 2, и т.20, чл. 287, ал.8 от 

Изборния кодекс, РЕШЕНИЕ № 1424-НС/15.09.2022 г и решение  и  решение № 1244-

МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК. Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 13 гласа „За“, „Против“ – 

няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 186-НС 

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, заведена с вх. № 2/05.10.2022 г. в 12:30 ч. 

в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кюстендил, подписана от Радослава 

Пламен Чеканска в качеството си на кандидат за народен представител в 10-МИР – 

Кюстендил под номер 104 от листата на ГЕРБ-СДС/под номер 24 в интегралната 

бюлетина. Изпраща подадената жалба заведена с вх. № 2/05.10.2022 г. в 12:30 ч. в 

Регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кюстендил, подписана от Радослава Пламен 

Чеканска на ЦИК за разглеждане по компетентност. 

 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 

 


