
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 26 

гр. Кюстендил, 10 октомври 2022 година 

 

 Днес, 10.10.2022 година от 12:30 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, Владимир Александров Миланов – зам.-председател на РИК,    Тодорка Петкова 

Илиева - Скрипкина – секретар на РИК, Александра Колева – член на РИК, Илиян 

Георгиев Хаджийски – член на РИК, Добри Пламенов Божков – член на РИК, Петър 

Димов Дингозов – член на РИК. 

 

 

 Отсъстваха: 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, 

Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК 

 

  Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

- Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на 

екземпляри от приемо-предавателните протоколи, както и изборните книжа и 

материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс, от произвеждането на изборите 

за  народни представители на 02 октомври 2022 година. 

                                                                  

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“  7 гласа „Против“ – 

няма. 

      По т.1 от дневния ред: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - 

Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи, както и изборните 

книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс, от произвеждането на  избори 

за народни представители на 02 октомври 2022 година. 

При приключване на работата си Районна избирателна комисия  в Десети изборен район 

- Кюстендилски следва да предаде за съхранение в  Областна администрация - 

Кюстендил създадената в Комисията документация от произведените избори (решения, 

протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола 

на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, 

други регистри, печата на РИК 10 и др.). За предаването се съставя приемо-предавателен 

протокол, в който се описват броят и видът на предадените изборни книжа и материали. 

Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на Районна избирателна 

комисия  в Десетки изборен район - Кюстендилски от различни партии и коалиции и от 

определените със заповед на областния управител длъжностни лица. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс 

и Решение № 1424-/НС/15.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 7 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 187-НС 

1. Определя и оправомощава: 

- Венцеслав Благоев Механджийски - председател на РИК 

- Тодорка Петкова Илиева–Скрипкина - секретар на РИК 

- Илиян Георгиев Хаджийски – член на РИК 

 След приключване на работата си РИК - Кюстендил да предадат на Областна 

администрация - Кюстендил: екземплярите от приемо-предавателните протоколи и 

оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали 

по чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс, с изключение на документите, предназначени за 

Централна избирателна комисия. 

2. За предаването да се състави приемо-предавателен протокол, в който се описват 

броят и видът на предадените изборни книжа и документи. 



3. Възлага и оправомощава определените в т. 1 от настоящото решение членове на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски да 

подпишат съставения за целта приемо-предавателен протокол. 

 

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/ 

 


