
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 11-НС 

 

 Днес, 24.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори 
етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в състав:   

 Присъствали: Красимир Любомиров Петров, Александра Колева, Любомир Пенев 
Стоилков, Симеонка Асенова Велкова-Манова, Константин Димов Дингозов, Марина 
Валентинова Иванова,  Силвия Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов, Миленка 
Цекова Стоянова, Десислава Любенова Шопова, Иван Порфиров Мишков и Десислава 
Красимирова Ангелова 

 Отсъстват: Десислава Василева Костадинова-Стоянова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000001 с. Трекляно и с. Косово, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

2. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000002 с. Габрешевци, община Трекляно, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

3. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000003 с. Добри дол, община Трекляно, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

4.  Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000004 с. Горни Коритен,Долни Коритен и с. 
Уши, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

5. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000005 с. Средорек и с. Бъзовица, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

6. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000006, с. Сушица, община Трекляно, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

7. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000007, с. Чешлянци, с. Драгойчинци, с. Метохия 
и с. Побит камък, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 



8. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000008, с. Долно Кобиле, Горно Кобиле и с. 
Киселица, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

9. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 105000009, с. Злогош и с. Брест, община Трекляно, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

10. Относно: Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните 
избирателни комисии на територията на община Трекляно за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
                                                                                                Докладва: Красимир Петров 

11. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии на територията на гр. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

12. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104800048 и № 104800049 с. Бистрица, общ. 
Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

13. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104800050 и № 104800051 с. Джерман, общ. 
Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

14. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800052 с. Крайни дол, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

15. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104800053 и № 104800054 с. Самораново, общ. 
Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

16. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800055 с. Пиперево, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

17. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800056 с. Блатино, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

18. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104800057, № 104800058 и № 104800059 с. 
Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

19. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800060 с. Баланово, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                     Докладва: Красимир Петров 

20. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800061 с. Палатово, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                     Докладва: Красимир Петров 



21. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800062 с. Грамаде, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                     Докладва: Красимир Петров 

22. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800063 с. Дяково, общ. Дупница, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                     Докладва: Красимир Петров 

23. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800064 с. Кременик, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                     Докладва: Красимир Петров 

24. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800065 с. Делян, общ. Дупница, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                      Докладва: Красимир Петров 

25. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104800066 с. Тополница, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                     Докладва: Красимир Петров 

26. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104800067 и № 104800068 с. Червен брег, общ. 
Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

27. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104800069, № 104800070 и № 104800071 с. 
Крайници, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

28. Относно: Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните 
избирателни комисии на територията на община Дупница за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
                                                                                                Докладва: Красимир Петров 

29. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104100001 и № 104100002 с. Сапарево, общ. 
Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

30. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции на територията на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева 
баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

31. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 104100007 с. Овчарци, общ. Сапарева баня, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                     Докладва: Красимир Петров 

32. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции № 104100008 и № 104100009 с. Ресилово, общ. 
Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

33. Относно: Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните 
избирателни комисии на територията на община Сапарева баня за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 



34. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни 
комисии в избирателни секции на територията на гр. Рила, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

35. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103800004 Рилски манастир, общ. Рила, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                   Докладва: Красимир Петров 

36. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103800005 с. Смочево, общ. Рила, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                   Докладва: Красимир Петров 

37. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103800006 с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                   Докладва: Красимир Петров 

38. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103800007 с. Падала, общ. Рила, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                   Докладва: Красимир Петров 

39. Относно: Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните 
избирателни комисии на територията на община Рила за произвеждане на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. 
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000001, с.Трекляно и с. Косово, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

 
Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 
Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс, а именно:  
1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 

територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 



 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 133-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  в 
избирателна секция № 105000001, с. Трекляно и с. Косово, община Трекляно за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

105000001 
Трекляно, 
с.Косово 

Клуб на 
пенсионера 

Трекляно  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Асенова Андонова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Руска Борисова Христова 

СЕКРЕТАР Румен Милчов Асенов 

ЧЛЕН Емилия Стоичкова Григорова 

ЧЛЕН Денис Стефанов Рухчовски 



ЧЛЕН Александър Йорданов Бумбаров 

ЧЛЕН Христина Иванова Христова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 2 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000002 с. Габрешевци, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 



и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 134-НС 

 Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000002 с. Габрешевци, община Трекляно, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

105000002 Габрешевци кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ангелина Стефанова Илиева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Людмила Христова Христова 

СЕКРЕТАР Бойка Венева Йовева 

ЧЛЕН Дочка Милева Митева 

ЧЛЕН Даниела Първанова Станчева 

ЧЛЕН Борис Стефанов Борисов 

ЧЛЕН Стефан Симеонов Миланов 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.3 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000003 с. Добри дол, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   



РЕШЕНИЕ № 135-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000003 с. Добри дол, община Трекляно, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

105000003 
Добри 

дол 
магазина 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Боянка Христова Накова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Валери Жеков Велинов 

СЕКРЕТАР 
Георги Димитров 
Стойнев 

ЧЛЕН 
Данка Евтимова 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Росица Стефанова 
Карамбрилова 

ЧЛЕН Христо Димитров Кирков 

ЧЛЕН Георги Илиев Хаджийски 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.4 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000004 с. Горни Коритен, с.Долни 
Коритен и с. Уши, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

  Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 



 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 136-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000004 с. Горни Коритен, с. Долни Коритен и с. Уши, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г. , както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

105000004 

Горни 
Коритен, 

Д. 
Коритен и 

с.Уши 

кметството 
на 

Г.Коритен 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стойчо Първанов Стоичков 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Боян Благойчев Боянов 

СЕКРЕТАР 
Красимир Викторов 
Григоров 

ЧЛЕН Славка Ангелова Йосифова 

ЧЛЕН 

Евгени Ангелов Стоичков 



ЧЛЕН Антонио Иванов Велинов 

ЧЛЕН 
Светослав Димитро 
Димитров 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.5 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000005, с. Средорек и с. Бъзовица, 
община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 



и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 137-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000005 с. Средорек и с. Бъзовица, община Трекляно, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , 
както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

105000005 
Средорек, 
Бъзовица 

читалището 
в 

с.Средорек 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветанка Петрова Стоичкова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ставри Любенов Йосифов 

СЕКРЕТАР Соня Милкова Димитрова 

ЧЛЕН Роза Станакиева Гагарска 

ЧЛЕН Христо Ненков Сотиров 

ЧЛЕН Милен Борисов Андонов 

ЧЛЕН Маргарита Пенева Георгиева 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.6 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000006 с. Сушица, община Трекляно, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   



РЕШЕНИЕ № 138-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000006 с. Сушица, община Трекляно, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

105000006 Сушица кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Бойка Евлогиева 
Джорджанова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Румен Михайлов Ненков 

СЕКРЕТАР 
Стефанка Борисова 
Ангелова 

ЧЛЕН Ивайло Стоянов Зарев 

ЧЛЕН Жанина Василева Георгиева 

ЧЛЕН Любомир Цветанов Ников 

ЧЛЕН Атанаска Герасимова Ризова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 7 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000007 с. Чешлянци, с. Драгойчинци, с. 
Метохия и с. Побит камък, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 



представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 139-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000007 с. Чешлянци, с. Драгойчинци, с. Метохия и с. Побит 
камък, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г. , както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

105000007 

Чешлянци, 
Драгойчиници, 

Метохия и 
Побит камък 

магазина 
-

Чешлянци 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Милка Димитрова 
Гергинова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Стефка Иванова 
Стаменкова 

СЕКРЕТАР Йордан Стойов Петров 

ЧЛЕН 
Красимира Борисова 
Илиева 

ЧЛЕН 
Моника Страхилова 
Стойнева 



ЧЛЕН 
Евгени Миролюбов 
Кирилов 

ЧЛЕН 
Зоя Стоядинова 
Димова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 8 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000008 с. Долно Кобиле, Горно Кобиле 
и с. Киселица, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 



Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 140-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000008 с. Долно Кобиле, Горно Кобиле и с. Киселица, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г. , както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 

Трите имена 

105000008 

Долно 
Кобиле, 
Горно 

Кобиле и 
Киселица 

магазина 
Киселица 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Георги Любенов Илиев 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Людмил Николов Иванов 

СЕКРЕТАР 
Теменужка Драганова 
Джонева 

ЧЛЕН Еленка Пенева Антова 

ЧЛЕН Невена Крумова Кръстева 

ЧЛЕН Славка Пенева Василева 

ЧЛЕН 
Цветанка Младенова 
Миленкова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 9 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 105000009 с.  Злогош и с. Брест, община 
Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 



Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 



Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 141-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 105000009 с.  Злогош и с. Брест, община Трекляно, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

105000009 
Злогош и 

Брест 
кметството 

-Злогош 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Росица Зафирова Чаушка 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Димчев Тимчев 

СЕКРЕТАР Иван Веселинов Николов 

ЧЛЕН 
Калина Алексданрова 
Божилова 

ЧЛЕН Росица Георгиева Христова 

ЧЛЕН 
Венцислав Георгиев 
Сербески 

ЧЛЕН Петър Борисов Петров 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 10 от дневния ред: Утвърждаване на списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Трекляно за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №74/22.02.2017г. в 16:26 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Трекляно  за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 17.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Трекляно с изх.№197/09.02.2017 
г.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 010/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно изх. № 642/08.02.2017 г.  и Решения на 
политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 06-10/10.02.2017 г., 



представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Трекляно, Пълномощни- 2 бр., представени от 
представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП 
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Трекляно; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Трекляно; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Трекляно;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие  в избори за избори за обикновено 
народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Трекляно. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №27-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 142-НС 

Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии 
на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., както следва: 

№ 
по 

ред 

Трите имена 

1 Здравка Начкова Христова 

2 Милан Иванов Иванов 



3 Николай Цветков Николов 

4 Вержиния Симеонова Крумова 

5 Тинка Никова Станчева 

6 Ивайло Виденов Драганов 

7 Емил Асенов Борисов 

8 Елиза Владимирова Стойнева 
9 Владимир Петров Стойнев  

10 Роза Николова Гелева 
11 Асен Младенов Миленков 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 11 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 
секционни избирателни комисии на територията на гр. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 



18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 143-НС 

Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии на 
територията на гр. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г., както следва:   

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

104800001 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ 
"Корольов"                        

ул. 
"Орлинска" 

№70  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Биляна Руменова Спасова  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Николова Китанова 

СЕКРЕТАР 
Александра Златкова 
Йорданова 

ЧЛЕН Веселка Иванова Йорданова 

ЧЛЕН Любомир Кирилов Лазаров 

ЧЛЕН Асен Георгиев Кирилов 

ЧЛЕН Снежана Василева Атанасова 

ЧЛЕН Людмила Василева Митрева 

ЧЛЕН Цветелин Александров Иванов 

104800002 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ 
"Корольов"                        

ул. 
"Орлинска" 

№70  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванна Евгениева Лазарова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мила Стоянова Мишайкова 

СЕКРЕТАР Емилия Колева Михова 

ЧЛЕН Светлана Славчова Димитрова  

ЧЛЕН Надежда Методиева Кукушева 

ЧЛЕН 
Радослава Иванова 
Йорданова - Терзийска 

ЧЛЕН Никол Кирилова Скоклева 



ЧЛЕН 
Звезделина Георгиева 
Стаменкова 

ЧЛЕН Виолета Асенова Щерева 

104800003 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ 
"Корольов"                        

ул. 
"Орлинска" 

№70  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Димитрина Симеонова 
Божкова  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванка Василиева Гълъбова 

СЕКРЕТАР Виолета Димитрова Манчева 

ЧЛЕН Милена Емилова Йорданова 

ЧЛЕН 
Красимира Венциславова 
Арабчева 

ЧЛЕН Тодор Симеонов Тодоров 

ЧЛЕН Емилия Асенова Георгиева 

ЧЛЕН Мая Андонова Вукадинова 

ЧЛЕН Богомил Йорданов Соколов 

104800004 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ 
"Корольов"                        

ул. 
"Орлинска" 

№70  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Василка Ефтимова Попова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Татяна Иванова Лазова 

СЕКРЕТАР Иван Георгиев Михайлов 

ЧЛЕН 
Светлана Йорданова 
Йорданова 

ЧЛЕН Екатерина Агапиева Зашева 

ЧЛЕН Таня Иванова Георгиева 

ЧЛЕН Венко Стоичков Костадинов 

ЧЛЕН Галина Георгиева Китова 

ЧЛЕН Иван Асенов Иванов 

104800005 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ 
"Корольов"                        

ул. 
"Орлинска" 

№70  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Румен Иванов Митов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Галя Йорданова Илиева 

СЕКРЕТАР Албена Василева Лазарова 

ЧЛЕН Нели Валентинова Петрова 

ЧЛЕН Иванка Димитрова Тенева 

ЧЛЕН Нели Кирилова Костадинова 

ЧЛЕН Веска Димитрова Ангарева 

ЧЛЕН Дарина Николова Траянова  

ЧЛЕН Десислав Олегов Бояджиев 

104800006 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ 
"Корольов"                        

ул. 
"Орлинска" 

№70  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Надежда Димитрова Евтимова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Елка Лазарова Алексиева-
Иванова 

СЕКРЕТАР Наташа Цанкова Нанова  

ЧЛЕН Иванка Йорданова Митева  

ЧЛЕН 
Владимир Димитров 
Барутнички 

ЧЛЕН Анка Станчева Дойчинова 

ЧЛЕН Камелия Каменова Павлова 

ЧЛЕН 
Йорданка Николова 
Милушева 

ЧЛЕН Николай Иванов Петров 

104800007 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Евлоги 
Георгиев"           

ул. "Кулата" 
№13 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Искра Кирилова Павлевчева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Светлана Василева Билярска 

СЕКРЕТАР Аделина Йорданова Златанова 

ЧЛЕН Ели Иванова Ангелова 

ЧЛЕН Анна Станкова Данаилова 

ЧЛЕН 
Виолета Александрова 
Пороминска 

ЧЛЕН Костадин Стефанов Гълъбов 

104800008 Дупница гр. ОУ "Евлоги ПРЕДСЕДАТЕЛ Валентина Драганова 



Дупница Георгиев"           
ул. "Кулата" 

№13 

Грънчарова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Мариана Владимирова 
Аврамова 

СЕКРЕТАР Надка Иванова Христова 

ЧЛЕН Веселин Светланов Белчев 

ЧЛЕН Кети Петрова Вучкова 

ЧЛЕН 
Мария Костадинова 
Симеонова 

ЧЛЕН Мариана Крумова Тасева 

104800009 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Евлоги 
Георгиев"           

ул. "Кулата" 
№13 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Димитров Димитров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Кирилова Димитрова 

СЕКРЕТАР Иванка Янкова Милушева 

ЧЛЕН 
Радостина Стойчева 
Симеонова 

ЧЛЕН Гинка Кирилова Горова 

ЧЛЕН Ваня Георгиева Соколова 

ЧЛЕН Татяна Викторова Дървенска 

104800010 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ "Христо 
Ботев"                  

ул. "Цар 
Самуил" №9 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Емилия Златкова Борисова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Катя Иванова Николова 

СЕКРЕТАР 
Миглена Валентинова 
Милошева 

ЧЛЕН Магдалена Георгиева Джасова 

ЧЛЕН Елена Димитрова Веселинова 

ЧЛЕН 
Лозенка Борисова     
Величковда  

ЧЛЕН 
Мария Костадинова 
Димитрова 

ЧЛЕН Теменужка Боянова Иванова 

ЧЛЕН Ана Иванова Георгиева 

104800011 Дупница 
гр. 

Дупница 

Спортна зала                           
ул. "Христо 

Ботев" №30 а 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Оля Атанасова Грозданова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Роза Георгиева Коритарова 

СЕКРЕТАР Добра Василева Гогова 

ЧЛЕН Ралица Георгиева Евлогиева 

ЧЛЕН Милена Методиева Чалева 

ЧЛЕН 
Александър Стоименов 
Александров 

ЧЛЕН Лиляна Петрова Райчева 

ЧЛЕН Лазарина Асенова Илиева 

ЧЛЕН Васил Антимов Паунов 

104800012 Дупница 
гр. 

Дупница 

Спортна зала                           
ул. "Христо 

Ботев" №30 а 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Цонка Василева Николова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоимен Георгиев Стоименов 

СЕКРЕТАР Лиляна Димитрова Андонова  

ЧЛЕН Венета Миланова Янчева 

ЧЛЕН Росица Василева Григорова 

ЧЛЕН Янка Алиева Папукчиева 

ЧЛЕН Весела Чавдарова Васева 

104800013 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ "Христо 
Ботев"                  

ул. "Цар 
Самуил" №9 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Недялка Здравкова Стефанова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Величка Танчева Данаилова 

СЕКРЕТАР Катя Борисова Павлова 

ЧЛЕН Георги Любенов Николов 

ЧЛЕН Василка Добрева Китова  

ЧЛЕН Димитър Ангелов Димитров 

ЧЛЕН Любен Атанасов Крушовски 

ЧЛЕН Снежана Благоева Николова 

ЧЛЕН Александър Димитров Райчев 



104800014 Дупница 
гр. 

Дупница 

Клуб на 
квартала                     
ул. "Поп 

Харитон" №2 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Снежина Веселинова 
Александрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Руменка Златкова Миланова 

СЕКРЕТАР 
Гергана Борисова 
Владимирова 

ЧЛЕН Владимир Миланов Димитров 

ЧЛЕН Добрин Крумов Станчев 

ЧЛЕН 
Теменужка Георгиева 
Борисова 

ЧЛЕН Живко Стоименов Иванов 

104800015 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ по 
Транспорт                      

ул. "Патриарх 
Евтимий" 
№21 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стефка Георгиева Стоянова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Соня Иванова Крумкова 

СЕКРЕТАР Ленко Ангелов Крашевски 

ЧЛЕН 
Вергиния Венциславова 
Симеонова 

ЧЛЕН Магдалена Георгиева Янчева 

ЧЛЕН Милена Николова Найденова 

ЧЛЕН Юлия Иванова Орозова 

ЧЛЕН Иванка Стоилова Стойнева 

ЧЛЕН Гергана Викторова Паргова 

104800016 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ по 
Транспорт                      

ул. "Патриарх 
Евтимий" 
№21 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Михайлова Кючукова  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Георгиев Яньов 

СЕКРЕТАР 
Веселка Бориславова 
Василева  

ЧЛЕН Бойка Лъчезарова Игнатова 

ЧЛЕН 
Славянка Евлогиева 
Кръстовчева 

ЧЛЕН Васил Димитров Дойчинов  

ЧЛЕН Цветанка Борисова Дангова 

ЧЛЕН Таня Михайлова Вангелова  

ЧЛЕН Елка Христова Смилянова 

104800017 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ по 
Транспорт                      

ул. "Патриарх 
Евтимий" 
№21 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Методиева Граховска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ София Евгениева Дамянова 

СЕКРЕТАР Стефка Димитрова Стоянова 

ЧЛЕН Михаела Василева Данаилова 

ЧЛЕН Иван Валериев Борисов 

ЧЛЕН 
Екатерина Атанасова 
Николова 

ЧЛЕН Мариана Атанасова Донева 

ЧЛЕН Евелина Йорданова Лазаркова 

ЧЛЕН Елена Стоилова Занева 

104800018 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 
№46 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Кирил Димитров Александров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ София Миланова Георгиева 

СЕКРЕТАР 
Виолетка Димитрова 
Димитрова 

ЧЛЕН Ангел Стоичков Костов 

ЧЛЕН Марика Асенова Костова 

ЧЛЕН Григор Николов Григоров 

ЧЛЕН Кирил Николов Димитров 

ЧЛЕН 
Северина Красимирова 
Сотирова 

ЧЛЕН Снежана Иванова Таушанска 

104800019 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Жасмина Атанасова Живкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Тони Йорданов Серафимов 

СЕКРЕТАР Борислав Димитров Стоичков 



№46 ЧЛЕН Венета Самуилова Димитрова  

ЧЛЕН Райка Любенова Андонова 

ЧЛЕН Людмила Генчова Шиякова 

ЧЛЕН 
Симона Веселинова 
Белеганска 

ЧЛЕН 
Камелия Бориславова 
Тодорова 

ЧЛЕН Иванка Христова Петрова 

104800020 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 
№46 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Валери Александров Начев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Славева Михайлова 

СЕКРЕТАР Елена Борисова Георгиева 

ЧЛЕН Димитър Димитров Стоянов 

ЧЛЕН 
Иванка Йорданова 
Демиревска-Александрова 

ЧЛЕН Илиан Димитров Янков 

ЧЛЕН Кирил Илиев Колчаков 

ЧЛЕН Нели Василева Георгиева 

ЧЛЕН 
Първолетка Стоименова 
Панайотова 

104800021 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 
№46 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Николова Баракова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петрана Ценева Владимирова 

СЕКРЕТАР Елена Методиева Бачева  

ЧЛЕН Росица Симеонова Дойчинова  

ЧЛЕН 
Цветанка Костадинова 
Кирилова 

ЧЛЕН Зоя Костадинова Алексиева 

ЧЛЕН Ангелина Георгиева Тренчева 

ЧЛЕН 
Стефка Стоилова 
Карамфилова 

ЧЛЕН Анка Георгиева Билярска 

104800022 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 
№46 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Боби Зиновиев Иванов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Даниела Радоева 
Доганджийска 

СЕКРЕТАР Райна Крумова Димитрова 

ЧЛЕН Йорданка Георгиева Стойчева 

ЧЛЕН 
Йорданка Венциславова 
Полячка 

ЧЛЕН Славчо Йорданов Въргов 

ЧЛЕН 
Радостина Цветанова 
Георгиева 

ЧЛЕН Даниела Йорданова Христова 

ЧЛЕН Николай Валериев Милошов 

104800023 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 
№46 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Александър Ангелов Павлов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Красимира Иванова Кацарска 

СЕКРЕТАР 
Светлана Йорданова 
Божилова 

ЧЛЕН Лилия Димитрова Кирова  

ЧЛЕН Галина Пеева Палакарска 

ЧЛЕН Таня Йорданова Таушанска 

ЧЛЕН Михаил Георгиев Райчев 

ЧЛЕН Георги Савчев Георгиев 

ЧЛЕН Стефка Виденова Въргова 

104800024 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Людмилов Милев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Бисеров Миланов 

СЕКРЕТАР Радостина Стоянова Илчева -



№46 Георгиева 

ЧЛЕН Иванка Борисова Карпузка 

ЧЛЕН Ирена Сашкова Василева 

ЧЛЕН Иванка Георгиева Божилова 

ЧЛЕН Красимир Вергилов Начев 

ЧЛЕН 
Димитринка Боянова 
Александрова 

ЧЛЕН Емил Андонов Христов 

104800025 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Неофит 
Рилски"              

ул. "Фенерка" 
№46 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Рангел Върбанов Стоянов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Атанаска Кръстева Крумкова 

СЕКРЕТАР 
Гергана  Божидарова 
Божилова  

ЧЛЕН Веска Георгиева Ангелова  

ЧЛЕН 
Екатерина Свиленова 
Човекова 

ЧЛЕН Лидия Йорданова Зашева 

ЧЛЕН Цветанка Йорданова Сантева 

ЧЛЕН Светла Боянова Джелепова 

ЧЛЕН 
Даниела Николова 
Костадинова 

104800026 Дупница 
гр. 

Дупница 

Библиотека 
"П. Яворов"      

ж.к. 
"Бистрица" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Калинка Иванова Стойлова  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Милена Петрова Колева - 
Абрашкова 

СЕКРЕТАР Гергана Христова Вретенарска 

ЧЛЕН 
Снежана Йорданова 
Давидкова-Бонева 

ЧЛЕН Надка Генчова Карабельова  

ЧЛЕН 
Атанаска Харалампиева 
Данаилова 

ЧЛЕН Катя Венциславова Цимева 

ЧЛЕН Жулиета Димитрова Николова 

ЧЛЕН Любомир Георгиев Мешинков 

104800027 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ по ХВХТ                                
ул. "Велико 

Търново" №6 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мариела Василиева Бари 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Асенова Маркова 

СЕКРЕТАР Моника Феликова Стоянова 

ЧЛЕН Дора Георгиева Илчева 

ЧЛЕН Румен Страхилов Данаилов 

ЧЛЕН 
Даниела Бойчова 
Стамболийска 

ЧЛЕН Ирена Любенова Панчева  

104800028 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ по ХВХТ                                
ул. "Велико 

Търново" №6 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Николова Дикова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Невена Стоянова Николова 

СЕКРЕТАР Стойна Крумова Каймаканска 

ЧЛЕН Анка Славева Евтимова 

ЧЛЕН Румяна Сотирова Тончева  

ЧЛЕН Кирка Петрова Василева 

ЧЛЕН Здравка Рангелова Бачева 

ЧЛЕН Стефка Борисова Захариева 

ЧЛЕН Мария Христова Крумова 

104800029 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ по ХВХТ                                
ул. "Велико 

Търново" №6 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анета Николаева Саенкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветанка Сандева Анастасова 

СЕКРЕТАР 
Йорданка Георгиева 
Георгиева 

ЧЛЕН Дора Кръстева Симеонова 

ЧЛЕН Ева Георгиева Дойчинова 



ЧЛЕН 
Марина Бориславова Крумова 
-Николова 

ЧЛЕН Даниела Иванова Иванова 

ЧЛЕН Пенка Йорданова Крушовска 

ЧЛЕН Йорданка Георгиева Зашева 

104800030 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ по ХВХТ                                
ул. "Велико 

Търново" №6 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Десислава Ивайлова Василева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Весела Василева Дойчинова 

СЕКРЕТАР Виолета Спасова Илиева 

ЧЛЕН Марияна Христова Ванева 

ЧЛЕН Илияна Антониева Зашева 

ЧЛЕН Сталин Димитров Данаилов 

ЧЛЕН Янина Борисова Коларска 

ЧЛЕН Надежда Атанасова Динева 

ЧЛЕН Лилия Лулчева Василева 

104800031 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Кирил и 
Методий"         

ул. "Велико 
Търново" №19 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Иванова Станкева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Татяна Петрова Иванова 

СЕКРЕТАР Наталия Кирилова Николова 

ЧЛЕН Веселка Любенова Дамянкова  

ЧЛЕН Анка Василиева Шунтова  

ЧЛЕН Надежда Михайлова Сърбова 

ЧЛЕН Гергана Стоилова Стоянова 

ЧЛЕН Христо  Симеонов Лазарков 

ЧЛЕН Елинка Славчова Златарска 

104800032 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Кирил и 
Методий"         

ул. "Велико 
Търново" №19 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Маринов Чомаков 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванка Борисова Ранкова 

СЕКРЕТАР Веселина Георгиева Иванова 

ЧЛЕН Верка Евтимова Захариева 

ЧЛЕН Мая Александрова Димитрова 

ЧЛЕН Силвия Ленчова Атанасова 

ЧЛЕН Петър Йорданов Божков 

ЧЛЕН Таня Георгиева Крумова 

ЧЛЕН Милка Ангелова Илиева 

104800033 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Кирил и 
Методий"         

ул. "Велико 
Търново" №19 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Цветанка Александрова 
Маврова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Валентина Драганова Тасева 

СЕКРЕТАР Божидар Георгиев Божилов 

ЧЛЕН Георги Димитров Шунтов 

ЧЛЕН Соня Николова Алексиева 

ЧЛЕН Десислава Недкова Пъшева  

ЧЛЕН Благорадка Любенова Петрова 

ЧЛЕН Венета Дамянова Андонова 

ЧЛЕН Георги Николов Илиев 

104800034 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Кирил и 
Методий"         

ул. "Велико 
Търново" №19 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитрина Боянова Борисова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Ирена Валентинова Иванова 

СЕКРЕТАР 
Михаела Любомирова 
Бедникова 

ЧЛЕН Петър Николов Алексиев 

ЧЛЕН Мария Спасова Чомакова 

ЧЛЕН Доника Кирилова Кепова 

ЧЛЕН Силвия Кирилова Томова 

ЧЛЕН Светла Стоянова Тренева 

ЧЛЕН Детелина Крумова Петкова 

104800035 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Климент 
Охридски"       

ул. "Венелин" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Олга Василева Левенова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Елена Димитрова 
Катранджийска 



№92 СЕКРЕТАР Лидия Иванова Ушанова  

ЧЛЕН Иванка Сандева Алексиева 

ЧЛЕН Марияна Йорданова Ангелова  

ЧЛЕН Райна Здравкова Атанасова 

ЧЛЕН Арсения Георгиева Николова  

ЧЛЕН Васил Любомиров Китов 

ЧЛЕН Петър Иванов Богоев 

104800036 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Климент 
Охридски"       

ул. "Венелин" 
№92 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Елена Кирилова Китова -
Котакова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Драгомир Василев Стоилов 

СЕКРЕТАР Ренета Драгомирова Равенска 

ЧЛЕН Даниела Генчова Асенова 

ЧЛЕН Мариана Иванова Попова 

ЧЛЕН 
Марияна Рангелова 
Машкуданска  

ЧЛЕН Катя Жельова Накова 

ЧЛЕН 
Валентина Йорданова 
Методиева 

ЧЛЕН Елена Атанасова Грозданова 

104800037 Дупница 
гр. 

Дупница 

ОУ "Климент 
Охридски"       

ул. "Венелин" 
№92 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ивелина Иванова Ангелова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Спаска Ангелова Бурановска 

СЕКРЕТАР 
Любимка Цвяткова 
Грозданова 

ЧЛЕН Кирил Ценков Йорданов 

ЧЛЕН Райна Стефанова Балабанова 

ЧЛЕН Елисавета Боянова Христова 

ЧЛЕН 
Венцислав Стоименов 
Стоименов 

104800038 Дупница 
гр. 

Дупница 

Клуба на 
квартала                  

ул. "Венелин" 
№90 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Асенова Кацарска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Анна Георгиева Димитрова 

СЕКРЕТАР Калинка ИвановаМиланова 

ЧЛЕН Трайчо Борисов Попов 

ЧЛЕН Кръстана Георгиева Лазарова 

ЧЛЕН 
Миглена Димитрова 
Миланова 

ЧЛЕН Веска Василиева Петрова 

ЧЛЕН Венета Драганова Кирилова 

ЧЛЕН Михал Василев Ковачев 

104800039 Дупница 
гр. 

Дупница 

Клуба на 
пенсионера             

ул. "Л. 
Каравелов" 

№4 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Димо Николов Йорданов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Десислава Асенова Николова 

СЕКРЕТАР Борислав Любенов Борисов 

ЧЛЕН Бойко Христов Боянов  

ЧЛЕН 
Стефка Бориславова 
Харизанова  

ЧЛЕН Велин Костадинов Бачев 

ЧЛЕН Костадин Ангелов Левенов 

ЧЛЕН Борислав Иванов Борисов 

ЧЛЕН 
Венетка Кирилова 
Цегриловска 

104800040 Дупница 
гр. 

Дупница 

Клуба на 
пенсионера             

ул. "Л. 
Каравелов" 

№4 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Драгомир Петров Драгомиров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Анна Борисова Михалкова 

СЕКРЕТАР Янка Илиева Димитрова 

ЧЛЕН 
ЕкатеринаЙорданова 
Петрунова 

ЧЛЕН Даниела Илиева Сушева  



ЧЛЕН Славчо Михайлов Дренски 

ЧЛЕН Мая Костадинова Янева 

ЧЛЕН Васил Кирилов Ковачки 

ЧЛЕН Людмил Ангелов Паризов 

104800041 Дупница 
гр. 

Дупница 

СОУЧЕ "П. 
Хилендарски"       

ул. "Отец 
Паисий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Росица Кръстева Ушатова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Исталиян Борисов Божилов 

СЕКРЕТАР 
Румяна Георгиева Пешева -
Стоянова 

ЧЛЕН 
Илияна Лъчезарова 
Ортакчиска 

ЧЛЕН Недка Стойчева Василиева 

ЧЛЕН Ценка Владимирова Стоянова 

ЧЛЕН Валентина Милчова Хаздай 

ЧЛЕН Светослав Росенов Ценов 

ЧЛЕН Йорданка Стефанова Китова 

104800042 Дупница 
гр. 

Дупница 

СОУЧЕ "П. 
Хилендарски"       

ул. "Отец 
Паисий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Виктория Николова 
Страхилова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Кирилова Иванова 

СЕКРЕТАР Милен Станимиров Миланов 

ЧЛЕН 
Красимира Атанасова 
Христова 

ЧЛЕН Бойка Йорданова Тонева 

ЧЛЕН Иван Иванов Илиев 

ЧЛЕН 
Иванка Страшимирова 
Иванова 

ЧЛЕН Благовеста Георгиева Шопова 

ЧЛЕН Катя Димитрова Герова 

104800043 Дупница 
гр. 

Дупница 

Клуб на ЖП 
секция                

ул. "Отец 
Паисий" №44 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Тодоров Бельов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитър Стойнев Димитров 

СЕКРЕТАР Мая Илиева Иванова 

ЧЛЕН Стефан Николов Гранчаров 

ЧЛЕН Костадин Стефанов Георгиев 

ЧЛЕН Даниела Асенова Стонкева 

ЧЛЕН Ралица Любенова Иванова 

104800044 Дупница 
гр. 

Дупница 

Клуб на ЖП 
секция                

ул. "Отец 
Паисий" №44 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Василева Стойкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Йорданка Захариева 
Страшникова 

СЕКРЕТАР 
Лилия Драгомирова Чакърова-
Станоева 

ЧЛЕН Огнян Христов Димитров 

ЧЛЕН Снежана Григорова Илиева 

ЧЛЕН Симона Георгиева Кирилова  

ЧЛЕН Марио Георгиев Минков 

ЧЛЕН Любчо Славчов Станков 

ЧЛЕН Людмил Петьов Милев 

104800045 Дупница 
гр. 

Дупница 

Стола на Депо                          
ул. 

"Аракчийски 
мост" №2 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Емилия Димитрова Георгиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Даяна Яворова Христова 

СЕКРЕТАР Бойко Стоичков Недков 

ЧЛЕН Георги Павлов Иванов 

ЧЛЕН Стойко Василев Иванов 

ЧЛЕН Анка Димитрова Ортакчийска 

ЧЛЕН 
Цветанка Никифорова  
Михайлова 

ЧЛЕН Илияна Илиева Велинова 

ЧЛЕН Димитър Кирилов Стоев 



104800046 Дупница 
гр. 

Дупница 

Стола на Депо                          
ул. 

"Аракчийски 
мост" №2 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стойка Василева Миланова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Ирина Костадинова Илчева  

СЕКРЕТАР 
Катя Георгиева Михова-
Стоилкова 

ЧЛЕН Надка Георгиева Методиева 

ЧЛЕН Стоичо Георгиев Кирилов 

ЧЛЕН Любка Михайлова Токева 

ЧЛЕН Маргарита Велинова Савчева 

ЧЛЕН 
Теменужка Николова 
Димитрова  

ЧЛЕН Николай Ангелов Иванов 

104800047 Дупница 
гр. 

Дупница 

Клуба на 
квартала                    

ул. 
"Разметаница" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Маринчо Антонов Антонов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоян Емилов Стоянов 

СЕКРЕТАР Виолета Ангелова Иванова 

ЧЛЕН Елена Стоюва Георгиева 

ЧЛЕН Кирил Георгиев Кирилов  

ЧЛЕН Мария Спасова Говедарска 

ЧЛЕН 
Екатерина Стефанова 
Стоилова 

ЧЛЕН Христина Георгиева Христина 

ЧЛЕН Славка Георгиева Монова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Мая Иванова Деянова-
Манолова 

СЕКРЕТАР Славяна Райчова Тренчева 

ЧЛЕН Емилия Миткова Крекманова  

ЧЛЕН Марек Христов Ефтимов 

ЧЛЕН 
Красимира Красимирова 
Илиева 

ЧЛЕН Тинка Кирилова Симонова  

104800072 Дупница 
гр. 

Дупница 

ПГ 
"Корольов"                        

ул. 
"Орлинска" 

№70  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елица Кирилова Андонова  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Георгиев Андреев 

СЕКРЕТАР Елена Георгиева Васева 

ЧЛЕН Илиян Светланов Белчев 

ЧЛЕН Росица Веселинова Митова  

ЧЛЕН Александра Антонова Павлова 

ЧЛЕН Иван Людмилов Александров 

104800073 Дупница 
гр. 

Дупница 

МБАЛ "Св. 
Иван Рилски"       

ул. "Св. 
Георги" №2 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Зоя Асенова Величкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитър Атанасов Найденов 

СЕКРЕТАР Петя Иванова Димитрова 

ЧЛЕН Иван Борисов Захаринов 

ЧЛЕН Владимир Райчев Караджов 

ЧЛЕН Дафинка Петрова Илиева 

ЧЛЕН Григор Станкев Иванов 

104800074 Дупница 
гр. 

Дупница 

МБАЛ "Св. 
Иван Рилски"       

ул. "Отец 
Паисий" №4 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Даниела Димитрова 
Димитрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Иванов Кръстев 

СЕКРЕТАР Даниела Вергилова Тасева 

ЧЛЕН Румен Георгиев Велинов 

ЧЛЕН Аделина Василиева Гущерова 

ЧЛЕН Тодорка Симеонова Тасева 

ЧЛЕН Добрин Василев Александров 

104800075 Дупница 
гр. 

Дупница 

МБАЛ "Св. 
Иван Рилски- 

2003"                                             
ул. "Иван 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Спасова Янкулова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Живков Димитров 

СЕКРЕТАР 
Татяна Испиридонова 
Димитрова 



Вазов" №26 ЧЛЕН Цветелина Руменова Великова 

ЧЛЕН Юлиян Николов Христов 

ЧЛЕН 
Виктория Георгиева 
Грънчарова 

ЧЛЕН Емил Кирилов Расев 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.12 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии в избирателни секции № 104800048 и № 104800049 с. Бистрица, 
общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 



избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 144-НС 

Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104800048 и № 104800049 с. Бистрица, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., 
както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800048 Дупница 
с. 

Бистрица 

Сградата 
на 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Теменужка Илиева Марнска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Гергана Асенова Евтимова 

СЕКРЕТАР Михаела Иванова Борисова 

ЧЛЕН Ралица Емилова Миланова 

ЧЛЕН Райна Тодорова Мишинкова 

ЧЛЕН 
Славянка Костадинова 
Бучинска 

ЧЛЕН Страхил Тодоров Мирчев 

ЧЛЕН Страхил Василев Заров 

ЧЛЕН Ивайло Кирилов Иванов 

104800049 Дупница 
с. 

Бистрица 
Младежки 

клуб 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Емилов Огнянов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Зоя Крумова Янева 

СЕКРЕТАР Били Иванов Евтимов 

ЧЛЕН Мариана Йорданова Станкева 

ЧЛЕН Светла Василиева Минева 

ЧЛЕН Стефан Крумов Бански 

ЧЛЕН Даниела Руменова Николова 

ЧЛЕН 
Маргарита Димитрова 
Кадийска 

ЧЛЕН Костадин Каменов Томанов 



Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.13 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии в избирателни секции № 104800050 и № 104800051 с. Джерман, 
общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 



и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 145-НС 

Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104800050 и № 104800051 с. Джерман, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., 
както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800050 Дупница с. Джерман 
ОУ "Св. Св. 

Кирил и 
Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Грозденка Методиева 
Кирилова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Юлияна Иванова Даскалова 

СЕКРЕТАР 
Даниела Стефанова 
Цветкова 

ЧЛЕН 
Виолета Николова 
Димитрова 

ЧЛЕН 
Виолета Росенова 
Граховска 

ЧЛЕН Галя Божилова Димитрова 

ЧЛЕН Ива Петрова Давкова 

ЧЛЕН Петър Василев Дончев 

ЧЛЕН 
Екатерина Свиленова 
Цолева 

104800051 Дупница с. Джерман 
ОУ "Св. Св. 

Кирил и 
Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Габриела Георгиева 
Цветкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Яни Кирилов Янев 

СЕКРЕТАР 
Аделина Ангелова 
Анастасова  

ЧЛЕН 
Рая Викторова 
Александрова 

ЧЛЕН 
Нина Димитрова 
Костадинова 

ЧЛЕН 
Елеонора Ангелова 
Йорданова 

ЧЛЕН Пламен Томов Методиев 



ЧЛЕН Валя Георгиева Атанасова 

ЧЛЕН 
Мария Методиева 
Кирилова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.14 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800052 с. Крайни дол, общ. Дупница, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 



Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 146-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800052 с. Крайни дол, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адре

с Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800052 Дупница 
с. Крайни 

дол 

Сград
ата на 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анета Стоилова Колева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Таня Георгиева Петрова  

СЕКРЕТАР Иван Златков Крумков 

ЧЛЕН Йордан Крумов Мутафчийски  

ЧЛЕН Валентина Георгиева Ангелова 

ЧЛЕН Венета Милчова Стоева 

ЧЛЕН Радка Стоянова Кръстева 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.15 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии в избирателни секции № 104800053 и № 104800054 с. Самораново, 
общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  



1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 



Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 147-НС 

Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104800053 и № 104800054 с. Самораново, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., 
както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800053 Дупница 
с. 

Самораново 

ОУ 
"Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Николай Георгиев  Йорданов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Веселка Михайлова Коларска  

СЕКРЕТАР Николина Костадинова Влахова 

ЧЛЕН Николина Борисова Митрина 

ЧЛЕН Анелия Асенова Сулева 

ЧЛЕН Кирилка Здравкова Костадинова 

ЧЛЕН Анка Петрова Стефанова 

ЧЛЕН Иванка Андонова Атова 

ЧЛЕН Кристиан Кирилов Расев 

104800054 Дупница 
с. 

Самораново 

ОУ 
"Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Светла Николова Стойнева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Милена Красимирова 
Чорбаджийска 

СЕКРЕТАР Юлиан Юлианов Бегов 

ЧЛЕН Боряна Николаева Влахова 

ЧЛЕН Симона Йорданова Стефанова 

ЧЛЕН Лалка Борисова Иванова 

ЧЛЕН Златко Николов Крумков 

ЧЛЕН Евролия Крумова Чакърова 

ЧЛЕН Иванка Витанова Сапаревлийска 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.16 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800055 с. Пиперево, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 



4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   



РЕШЕНИЕ № 148-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800055 с. Пиперево, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800055 Дупница 
с. 

Пиперево 
Клуб  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Величка Исталианова 
Димитрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Райна Иванова Кацарова 

СЕКРЕТАР Ивона Славева Данаилова 

ЧЛЕН Анна Йорданова Иванова 

ЧЛЕН Софка Василева Гаврилова 

ЧЛЕН Мария Василева Зарева 

ЧЛЕН Ивайло Димитров Атанасов 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.17 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800056 с. Блатино, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 



за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 149-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800056 с. Блатино, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800056 Дупница 
с. 

Блатино 
Клуб  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ангел Славев Евтимов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Юлия Кирилова Кольонска 

СЕКРЕТАР Илко Кирилов Ръждев 

ЧЛЕН 
Габриела Викторова 
Миленкова  

ЧЛЕН Дияна Георгиева Каменова 

ЧЛЕН Васил Манолов Васев 

ЧЛЕН Любомир Петров Югов  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  



По т.18 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии в избирателни секции № 104800057, № 104800058 и № 104800059 
с. Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 



Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 150-НС 

Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104800057, № 104800058 и № 104800059 с. Яхиново, общ. 
Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800057 Дупница 
с. 

Яхиново 

ОУ "Св. 
Св. Кирил 

и 
Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Станислав Димитров Вуков 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Роза Йорданова Павлова 

СЕКРЕТАР Евгения Георгиева Божилова  

ЧЛЕН Албена Валентинова Попева  

ЧЛЕН Снежана Билянова Пидева  

ЧЛЕН Спас Георгиев Милушев 

ЧЛЕН 
Йорданка Георгиева 
Тенджова 

ЧЛЕН Елена Емилова Рашева  

ЧЛЕН Елена Павлова Ранева 

104800058 Дупница 
с. 

Яхиново 

ОУ "Св. 
Св. Кирил 

и 
Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Йорданка Георгиева 
Бибешкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Красимира Граховска 
Христова 

СЕКРЕТАР Стоил Спасов Капланов 

ЧЛЕН Мая Методиева Лазарова 

ЧЛЕН 
Радослава Емилова 
Червенякова 

ЧЛЕН Бойко Добрев Каратов 

ЧЛЕН Георги Методиев Захаринов 

ЧЛЕН Камелия Василиева Гущерова 

ЧЛЕН Васил Кирилов Шуклев  

104800059 Дупница 
с. 

Яхиново 

ОУ "Св. 
Св. Кирил 

и 
Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Евгения Георгиева Маврова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Емил Йорданов Искренов 

СЕКРЕТАР 
Здравка Георгиева 
Велиновска 

ЧЛЕН Румяна Благоева Гълабова 

ЧЛЕН 
Йорданка Кирилова 
Бибешкова 

ЧЛЕН Росица Иванова Искренова  

ЧЛЕН Николина Георгиева Пенева 



ЧЛЕН Лиляна Кирилова Шишкова 

ЧЛЕН Ивайло Стойчев Миланов 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.19 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800060 с. Баланово, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 



Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 151-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800060 с. Баланово, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

104800060 Дупница 
с. 

Баланово 

Сградата 
на 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Роза Георгиева Коритарова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Елена Петрова Стоянав 

СЕКРЕТАР Илия Асенов Димитров 

ЧЛЕН Любка Александрова Костадинова 

ЧЛЕН Верка Костадинова Яньова  

ЧЛЕН Иван Иванов Стоянов 

ЧЛЕН Павлинка Александрова Стоилкова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.20 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800061 с. Палатово, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 



Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 152-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800061 с. Палатово, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК Трите имена 

104800061 Дупница 
с. 

Палатово 
Училище 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Маргарита Методиева Кьосева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Магдалена Бисерова Георгиева 

СЕКРЕТАР Магдалена Димитрова Атанасова 

ЧЛЕН Любомир Бориславов Георгиев 

ЧЛЕН Красимира Стефанова Христова 

ЧЛЕН Методи Любенов Кръстев 

ЧЛЕН Милена Димитрова Анадолийска  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.21 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800062 с. Грамаде, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

 
Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 
Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс, а именно:  
1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 

територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 



 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 153-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800062 с. Грамаде, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800062 Дупница 
с. 

Грамаде 

Сградата 
на 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Райна Кирилова Маркова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Светослава Валентинова 
Чалъкова 

СЕКРЕТАР Веселина Борисова Симонова 

ЧЛЕН Антон Митков Дамянкин  

ЧЛЕН Иван Йорданов Атанасов 

ЧЛЕН Райна Димитрова Бараковска 

ЧЛЕН Гергана Валериева Найденова 



Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.22 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800063 с. Дяково, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 



1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 154-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800063 с. Дяково, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800063 Дупница с. Дяково 
Ритуална 

зала 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Розелина Димчова Данаилова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ Веска Лазарова Деянова 

СЕКРЕТАР Станислава Иванова Стоилова 

ЧЛЕН Панаьот Яворов Гущеров 

ЧЛЕН Росица Любенова Кралева  

ЧЛЕН Стоян Димитров Попов 

ЧЛЕН Зорка Спасова Дичина 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.23 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800064 с. Кременик, общ. Дупница, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 



провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 155-НС 



Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800064 с. Кременик, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК Трите имена 

104800064 Дупница 
с. 

Кременик 

Сградата 
на 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Владислав Аспарухов 
Аспарухов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Златкова Тодорова 

СЕКРЕТАР Пенка Рангелова Кьосева 

ЧЛЕН Недялка Иванова Спасова 

ЧЛЕН Кирка Георгиева Темелакиева 

ЧЛЕН Борислав Спасов Васев 

ЧЛЕН Михаил Георгиев Спасов 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.24 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800065 с. Делян, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 



Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 156-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800065 с. Делян, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800065 Дупница с. Делян 
Сградата на 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Нели Руменова Христова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Йорданка Асенова Миркова 

СЕКРЕТАР Росица Серафимова Спасова 

ЧЛЕН 
Карамфилка Петрова 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Седефка Костадинова 
Щерева 

ЧЛЕН Костадин Василев Зъзов 

ЧЛЕН 
Стефани Радославова 
Радниева 



Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.25 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 104800066 с. Тополница, общ. Дупница, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 



1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 157-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104800066 с. Тополница, общ. Дупница, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104800066 Дупница 
с. 

Тополница 
Ритуална 

зала 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Гергана Йорданова Щерева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Василка Деянова Маркова 

СЕКРЕТАР Снежана Стоилова Радева 

ЧЛЕН Красимир Йорданов Здравков 

ЧЛЕН Величка Георгиева Цветкова 

ЧЛЕН Кирил Ангелов Петров 

ЧЛЕН Миладин Иванов Миланов 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.26 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии в избирателни секции № 104800067 и № 104800068 с. Червен брег, 
общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

 
Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 
Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс, а именно:  
1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 

територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 



провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 158-НС 



Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104800067 и № 104800068 с. Червен брег, общ. Дупница, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , 
както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК Трите имена 

104800067 Дупница 
С. Червен 

брег 

Сградата 
на 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Силвия Асенова Таушанска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванка Стноичкова Черешарска 

СЕКРЕТАР Красимир Димитров Бачев 

ЧЛЕН Ася Емилова Бонева 

ЧЛЕН Мария Любенова Кирова 

ЧЛЕН Елена Георгиева Малкочева 

ЧЛЕН Веска Христова Орманкова 

104800068 Дупница 
С. Червен 

брег 

Сградата 
на 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Роза Кирилова Йорданова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Елеонора Костадинова 
Василиева 

СЕКРЕТАР Марияна Иванова Николова  

ЧЛЕН Петър Иванов Петров 

ЧЛЕН Ваня Васелева Чушева 

ЧЛЕН Любомир Димитров Георгиев 

ЧЛЕН Палма Асенова Бачева 

ЧЛЕН Райчо Георгиев Тамбурджийски 

ЧЛЕН Албена Ивайлова Пишимарова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.27 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии в избирателни секции № 104800069, № 104800070 и № 104800071 
с. Крайници, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

4. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 
Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  



Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 159-НС 

Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104800069, № 104800070 и № 104800071 с. Крайници, общ. 
Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г., както следва: 

 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 



104800069 Дупница 
с. 

Крайници 

ОУ 
"Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Василева Кърнолска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Стефка Василева Иванова 

СЕКРЕТАР Анелия Кирилова Крекманова  

ЧЛЕН 
Весела Димитрова 
Крекманова 

ЧЛЕН Елена Велева Георгина 

ЧЛЕН Елена Георгиева Беремова 

ЧЛЕН Наталия Владимирова Вукова 

ЧЛЕН Станимира Иванова Барбутова 

ЧЛЕН Стойко Христов Гергинов 

104800070 Дупница 
с. 

Крайници 

ОУ 
"Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Росица Стоилова Грозданова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Ася Димитрова Крекманова 

СЕКРЕТАР Гергана Иванова Яньова 

ЧЛЕН Райна Огнянова Андрова  

ЧЛЕН Еленка Георгиева Дойчинова  

ЧЛЕН Росица Каменова Джигрева 

ЧЛЕН Латина Кирилова Сапаревска 

ЧЛЕН Илияна Георгиева Стоилкова 

ЧЛЕН Вяра Красимирова Велиновска  

104800071 Дупница 
с. 

Крайници 

ОУ 
"Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Катя Георгиева Беремова  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Мая Иванова Деянова-
Манолова 

СЕКРЕТАР Славяна Райчова Тренчева 

ЧЛЕН Емилия Миткова Крекманова  

ЧЛЕН Марек Христов Ефтимов 

ЧЛЕН 
Красимира Красимирова 
Илиева 

ЧЛЕН Тинка Кирилова Симонова  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.28 от дневния ред: Утвърждаване на списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Дупница за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №75/23.02.2017г. в 10:47 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

5. Предложение  от кмета на община Дупница  за съставите на СИК на 
територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

6. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

7. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
2/09.02.2017 г. 

8. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията 
на община Дупница – 3 бр.;  

 
Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 

Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г.,Пълномощно № 003/27.01.2017 г., 



Пълномощно № 004/27.01.2017 г.представени от представителя на ПП „ГЕРБ", 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно изх. № 629/08.02.2017 г.  представени от 
представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 05-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; представени от 
представителя на Коалиция” Реформаторски блок” ; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г.- 1 бр., Решение 
за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г.; представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Дупница; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  
КП „България без цензура”,Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване на коалиция от 
партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 
октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за разпределение на секционните 
избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално 
правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Дупница; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Дупница;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 
1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция 
„АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Дупница. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №20-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 160-НС 

Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии 
на територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., както следва: 



№ Име, Презиме, Фамилия 
1.  Васил Христов Каменов 
2.  Никола Иванов Славков 
3.  Десислава Миланова Маринова 
4.  Георги Ангелов Стоев 
5.  Георги Йорданов Ангелов 
6.  Йорданка Георгиева Георгиева 
7.  Момчил Димитров Георгиев 
8.  Ели Любенов Югова 
9.  Елена Илиева Захаринова 
10.  Иван Георгиев Грънчаров 
11.  Райна Георгиева Грозданова 
12.  Теодора Янева Христова 
13.  Йордан Георгиев Кръстев 
14.  Григор Станкев Иванов 
15.  Диана Викторова Златина  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 29 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 
секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104100001 и № 104100002 с. 
Сапарево, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №81/23.02.2017г. в 14:46 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Сапарева баня. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Сапарева баня за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покани до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Сапарева баня -8 бр. от 13.02.2017 
г.  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 006/27.01.2017 
г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно изх. № 634/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Сапарева 
баня; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно от 14.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Сапарева баня, Пълномощно от 15.02.2017 г. - 1 бр., 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 



Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”, Споразумение за разпределение на 
секционните избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение 
за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Сапарева баня;  Пълномощно от 
10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя 
на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Сапарева баня. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №22-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 161-НС 

 Назначава  членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104100001 и № 104100002 с. Сапарево, общ. Сапарева баня, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , 
както следва:  

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

104100001 
Сапарева 

баня 
с. 

Сапарево 
Ритуална 

зала 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Светлана Йорданова Мантаркова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Радка Кирилова Недялкова 

СЕКРЕТАР Милена Димитрова Попова 

ЧЛЕН 
Денислав Йорданов Айдаров 

ЧЛЕН 
Емилия Тодорова Цветанова 

ЧЛЕН Елена Георгиева Попова 

ЧЛЕН Ангелина Владова Добрева 

 

  

 

  

104100002 Сапарева с. Заседателна ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Тодорова Георгиева 



баня Сапарево зала 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Катя Георгиева Пехливанска 

СЕКРЕТАР 
Веселка Димитрова Георгиева 

ЧЛЕН Детелина Георгиева Палева 

ЧЛЕН 
Емилия Иванова Бонжилова 

ЧЛЕН 
Теменужка Георгиева Митева 

ЧЛЕН 
Моника Ивайлова Цветанова 

ЧЛЕН Любен Георгиев Банков 

ЧЛЕН Райна Йорданова Йовева 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 30 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 
секционни избирателни комисии в избирателни секции на територията на гр. Сапарева 
баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №81/23.02.2017г. в 14:46 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Сапарева баня. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Сапарева баня за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покани до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Сапарева баня -8 бр. от 13.02.2017 
г.  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 006/27.01.2017 
г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно изх. № 634/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Сапарева 
баня; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно от 14.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Сапарева баня, Пълномощно от 15.02.2017 г. - 1 бр., 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 



 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”, Споразумение за разпределение на 
секционните избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение 
за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Сапарева баня;  Пълномощно от 
10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя 
на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Сапарева баня. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №22-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

 

РЕШЕНИЕ № 162-НС 

 Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции на територията на  гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , 
както следва:  

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104100003 
Сапарева 

баня 

гр.Сапарева 
баня - 

Гюргево 

ОУ "Кирил 
и 

Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниел Сашков Карамитов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Велинов Данаилов 

СЕКРЕТАР 
Николина Благоева 
Дамянова 

ЧЛЕН 
Светлана Евгениева 
Димитрова 

ЧЛЕН 
Рени Бориславова 
Мертакчийска 

ЧЛЕН 
Ирена Георгиева 
Костадинова 

ЧЛЕН 
Илка Серафимова Паланкова 

ЧЛЕН Чавдар Павлов Видински 

ЧЛЕН 
Галина Методиева Сусанина 



104100004 
Сапарева 

баня 

гр. 
Сапарева 

баня  

СУ "Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анета Евтимова Трайкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниел Иванов Павлевчев 

СЕКРЕТАР 
Любка Иванова Пехливанска 

ЧЛЕН 
Елка Иванова Ковачева-
Косовска 

ЧЛЕН Боян Бойчев Йорданов 

ЧЛЕН Емилия Асенова Чучуганова 

ЧЛЕН Мая Василева Коритарска 

ЧЛЕН Райна Димитрова Сотирова 

ЧЛЕН 
Димитрина Василева Гавазка 

104100005 
Сапарева 

баня 

гр. 
Сапарева 

баня  

СУ "Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любомир Асенов Георгиев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Гергана Бориславова 
Кюркчийска 

СЕКРЕТАР 
Джоана Виктория Емилова 
Костадинова 

ЧЛЕН 
Воилета Иванова Величкова 

ЧЛЕН 
Рая Николова Христова-
Кирилова 

ЧЛЕН Тодорка Стоянова Ангелова 

ЧЛЕН 
Валентина Георгиева 
Тодорова 

ЧЛЕН 
Калинка Иванова Станикина 

ЧЛЕН Искра Иванова Кърнева 

104100006 
Сапарева 

баня 

гр. 
Сапарева 

баня  

СУ "Христо 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Таня Руменова Йорданова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Любомир Георгиев Калвин  

СЕКРЕТАР Людмила Райчова Банкова 

ЧЛЕН 
Георги Йорданов Вучалийски 

ЧЛЕН 
Марияна Василева 
Попниколова 

ЧЛЕН 
Радка Стаменова 
Серафимова 

ЧЛЕН 
Димитър Николов Димитров 

ЧЛЕН 
Гергана Борисова Николова 

ЧЛЕН Даниела Райква Ваклина 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 31 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104100007 с. Овчарци, общ. 
Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №81/23.02.2017г. в 14:46 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Сапарева баня. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  



1. Предложение  от кмета на община Сапарева баня за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покани до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Сапарева баня -8 бр. от 13.02.2017 
г.  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 006/27.01.2017 
г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно изх. № 634/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Сапарева 
баня; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно от 14.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Сапарева баня, Пълномощно от 15.02.2017 г. - 1 бр., 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”, Споразумение за разпределение на 
секционните избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение 
за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Сапарева баня;  Пълномощно от 
10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя 
на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Сапарева баня. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №22-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 



Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 163-НС 

 Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 104100007 с. Овчарци, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104100007 
Сапарева 

баня 
с. 

Овчарци 

ОУ 
"Кирил и 

Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Елизабета Иванова 
Джаджарова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Камелия Симеонова 
Джаджарова 

СЕКРЕТАР 
Радостина Георгиева 
Сакаджийска 

ЧЛЕН 
Десислава Георгиева 
Кацарска 

ЧЛЕН Горан Василев Лазев 

ЧЛЕН 
Радостина Йорданова 
Сакаджийска 

ЧЛЕН Иван Михайлов Костадинов 

ЧЛЕН Стефани Кирилова Пешова 

ЧЛЕН 
Ана-Мария Валентинова 
Малинова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 32 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 
секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104100008 и № 104100009 с. 
Ресилово, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №81/23.02.2017г. в 14:46 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Сапарева баня. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Сапарева баня за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покани до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Сапарева баня -8 бр. от 13.02.2017 
г.  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 006/27.01.2017 
г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно изх. № 634/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 



Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Сапарева 
баня; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно от 14.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Сапарева баня, Пълномощно от 15.02.2017 г. - 1 бр., 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”, Споразумение за разпределение на 
секционните избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение 
за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Сапарева баня;  Пълномощно от 
10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя 
на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Сапарева баня. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №22-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 164-НС 

 Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции № 104100008 и № 104100009 с. Ресилово, общ. Сапарева баня, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., 
както следва: 

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

104100008 Сапарева с. Ресилово Кметство - 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Десислава Янкова Соколова 



баня Клуб на 
пенсионера ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Снежана Николова 
Джаджарова 

СЕКРЕТАР Ренета Георгиева Лазарова 

ЧЛЕН 
Мариана Димитрова Доцина 

ЧЛЕН 
Валентина Ленинова 
Пеянска 

ЧЛЕН 
Емилия Георгиева 
Караганова 

ЧЛЕН 
Емилия Михайлова 
Костадинова 

ЧЛЕН 
Йорданка Стойнева Вучкова 

ЧЛЕН Станка Асенова Ярабанова 

104100009 
Сапарева 

баня 
с. Ресилово 

Кметство - 
Ритуална 

зала 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Веска Венциславова 
Колибарска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Гергана Димитрова Павлова 

СЕКРЕТАР Галина Георгиева Дашова 

ЧЛЕН Лозенка Райкова Ничева 

ЧЛЕН Емилия Иванова Павлова 

ЧЛЕН 
Станка Кирилова 
Мутавджийска 

ЧЛЕН Юлия Николова Йорданова 

 

  

 

  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 33 от дневния ред: Утвърждаване на списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Сапарева баня за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №81/23.02.2017г. в 14:46 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Сапарева баня. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Сапарева баня за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покани до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Сапарева баня -8 бр. от 13.02.2017 
г.  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 006/27.01.2017 
г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно изх. № 634/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 



Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Сапарева 
баня; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно от 14.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 
2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Сапарева баня, Пълномощно от 15.02.2017 г. - 1 бр., 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на 
Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Сапарева баня; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”, Споразумение за разпределение на 
секционните избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение 
за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Сапарева баня; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Сапарева баня;  Пълномощно от 
10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя 
на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Сапарева баня. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №22-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 165-НС 

 Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии 
на територията на община Сапарева баня за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., както следва: 

№ по 
ред 

Трите имена 

1 Илияна Бойчева Базиргянова 

2 Надежда Йорданова Айдарова 

3 Йорданка Крумова Ангелкова 



4 Лилия Страхилова Димитрова 

5 Васил Георгиев Захариев 

6 Теменужка Василева Дашева 

7 Жана Йорданова Вучалийска 

8 Ивайло Ангелов Василев 

9 Милена Кирилова Дашева 

10 Красимир Иванов Куйов 

11 Мая Димитрова Върголомова 

12 Милка Атанасова Дренска 

13 Николай Александров 
Стоймиров 

14 Петър Бойчов Чорбаджийски 

15 Елка Бойчова Чорбаджийска 

16 Бойко Иванов Ненков 

17 Елка Миланова Фарфарова 

18 Делка Георгиева Говедарска 

19 Славчо Костадинов Серафимов 

20 Антоанета Спасова Сакаджийска 

21 Зорка Николова Караганова 

22 Димитър Миланов Милушев 

23 Ваня Кръстева Белчинска 

24 Елена Кирилова Димитрова 

25 Андрей Василев Йовев 

26 Венетка Асенова Мутафчийска 

27 Ивайло Илчов Кюркчийски 

28 Сашка Даниелова Любенова 

29 Радостин Николаев Стоймиров 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 34 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 
секционни избирателни комисии в избирателни секции на територията на гр. Рила, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №84/23.02.2017г. в 16:02 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Рила. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Рила за съставите на СИК на територията на 
община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Рила с изх. №  ОС-01-
04000004/13.02.2017 г.  

4. Приемо-предавателен протокол, подписан от лицата,участващи в 
консултациите- 8 бр.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 008/27.01.2017 г., представени 
от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на 
ПП „ГЕРБ”; 



 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно изх. № 632/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 03-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 
08.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно политическо 
споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Рила, Пълномощни- 2 бр., Решение за създаване на 
коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; представени от представителя 
на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., 
Допълнително споразумение към решение за  създаване на коалиция от партии 
„България без цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г.,Споразумение за разпределение на секционните избирателни комисии в 
Република България във връзка с произвеждането на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно 
състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Рила; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Рила;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Рила. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №26-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 166-НС 

Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в 
избирателни секции на територията на гр. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 



№ СИК 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

103800001 гр.Рила 

Септемврийска 
№4 в сграда на 

Общинска 
детска градина 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Милка Иванова Папукчийска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Емилиян Стефанов Дойчинов 

СЕКРЕТАР Малина Димитрова Симеонова 

ЧЛЕН Гергана Димитрова Иванова 

ЧЛЕН Мариана Христова Николова 

ЧЛЕН Лозена Димитрова Симеонова 

ЧЛЕН Светла Симеонова Христова 

ЧЛЕН Иванка Стоянова Гецова 

ЧЛЕН Дамянка Йорданова Китова 

103800002 гр.Рила 

пл."Възраждане" 
№1 клуб на 

хората с 
увреждания 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Александра Янчева Бекирска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Боримира Радославова Атанасова 

СЕКРЕТАР Райна Асенова Крушовска 

ЧЛЕН Лиляна Василева Йорданина 

ЧЛЕН Ваня Николова Николова 

ЧЛЕН Елена Панайотова Котева 

ЧЛЕН Илияна Любомирова Бачева 

ЧЛЕН Спаска Николова Спасова 

ЧЛЕН Благовест Димитров Христов 

103800003 гр.Рила 

ул."Васил 
Демиревски" 
№2 ритуална 

зала в сграда на 
Културния дом 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Александра Василева Стефанова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Лилия Асенова Ортакчийска 

СЕКРЕТАР Атанас Иванов Влахов 

ЧЛЕН Красимира Василева Димитрова 

ЧЛЕН Росица Георгиева Соколова 

ЧЛЕН Албена Илиева Георгиева 

ЧЛЕН Йорданка Ангелова Атанасова 

ЧЛЕН Райка Димитрова Христова 

ЧЛЕН Мария Любомирова Петрова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 35 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103800004 Рилски манастир, 
общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №84/23.02.2017г. в 16:02 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Рила. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Рила за съставите на СИК на територията на 
община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Рила с изх. №  ОС-01-
04000004/13.02.2017 г.  

4. Приемо-предавателен протокол, подписан от лицата,участващи в 
консултациите- 8 бр.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 008/27.01.2017 г., представени 
от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на 
ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно изх. № 632/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 03-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 
08.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно политическо 
споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Рила, Пълномощни- 2 бр., Решение за създаване на 
коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; представени от представителя 
на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., 
Допълнително споразумение към решение за  създаване на коалиция от партии 
„България без цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г.,Споразумение за разпределение на секционните избирателни комисии в 
Република България във връзка с произвеждането на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно 
състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Рила; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Рила;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Рила. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №26-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 



Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 167-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 103800004 Рилски манастир, общ. Рила, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103800004 
Рилски 

манастир 

сградата 
на 

природен 
парк 

Рилски 
манастир 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Никола Иванов Туповичарски 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Стефан Димитров Пешев 

СЕКРЕТАР 
Вяра Сотирова Игнатова 

ЧЛЕН Агница Георгиева Костадинова 

ЧЛЕН 
Донка Ангелова Миладинова 

ЧЛЕН Надка Николова Влахова 

ЧЛЕН Георги Валентинов Бастаджийски 

 
  

 
  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.36 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 103800005 с. Смочево, общ. Рила, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №84/23.02.2017г. в 16:02 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Рила. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Рила за съставите на СИК на територията на 
община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Рила с изх. №  ОС-01-
04000004/13.02.2017 г.  

4. Приемо-предавателен протокол, подписан от лицата,участващи в 
консултациите- 8 бр.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 008/27.01.2017 г., представени 
от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на 
ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно изх. № 632/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 03-10/10.02.2017 г., представени от 



представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 
08.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно политическо 
споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Рила, Пълномощни- 2 бр., Решение за създаване на 
коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; представени от представителя 
на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., 
Допълнително споразумение към решение за  създаване на коалиция от партии 
„България без цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г.,Споразумение за разпределение на секционните избирателни комисии в 
Република България във връзка с произвеждането на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно 
състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Рила; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Рила;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Рила. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №26-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 168-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 103800005 с. Смочево, общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103800005 с.Смочево 

ул."инж.Сотиров" 
№64 клуба в 
сградата на 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Венка Славева Гърчева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Спаска Александрова 
Драгомирова 

СЕКРЕТАР Латинка Иванова Костадинова 



ЧЛЕН Спаска Стоичкова Васева 

ЧЛЕН Ботьо Методиев Джиков 

ЧЛЕН Димитър Петров Иванов 

ЧЛЕН Богомил Кирилов Чолаков 

 
  

 
  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 37 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103800006 с. Пастра, общ. Рила, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №84/23.02.2017г. в 16:02 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Рила. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Рила за съставите на СИК на територията на 
община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Рила с изх. №  ОС-01-
04000004/13.02.2017 г.  

4. Приемо-предавателен протокол, подписан от лицата,участващи в 
консултациите- 8 бр.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 008/27.01.2017 г., представени 
от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на 
ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно изх. № 632/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 03-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 
08.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно политическо 
споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Рила, Пълномощни- 2 бр., Решение за създаване на 
коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; представени от представителя 
на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., 
Допълнително споразумение към решение за  създаване на коалиция от партии 
„България без цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 



2014 г.,Споразумение за разпределение на секционните избирателни комисии в 
Република България във връзка с произвеждането на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно 
състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Рила; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Рила;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Рила. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №26-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 169-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 103800006 с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103800006 с.Пастра 
сградата на 
НЧ"Св.Иван 

Рилски" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Зоя Василева Цветкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Виктор Щерев Димитров 

СЕКРЕТАР 
Миглена Димитрова 
Андонова 

ЧЛЕН Руска Георгиева Търтинска 

ЧЛЕН Надка Георгиева Лопарска 

ЧЛЕН 
Лиляна Игнатова 
Александрова 

ЧЛЕН 
Мария Димитрова 
Николова 

 
  

 
  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т.38 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия в избирателна секция № 103800007 с. Падала, общ. Рила, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №84/23.02.2017г. в 16:02 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Рила. 



Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Рила за съставите на СИК на територията на 
община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Рила с изх. №  ОС-01-
04000004/13.02.2017 г.  

4. Приемо-предавателен протокол, подписан от лицата,участващи в 
консултациите- 8 бр.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 008/27.01.2017 г., представени 
от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на 
ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно изх. № 632/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 03-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 
08.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно политическо 
споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Рила, Пълномощни- 2 бр., Решение за създаване на 
коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; представени от представителя 
на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., 
Допълнително споразумение към решение за  създаване на коалиция от партии 
„България без цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г.,Споразумение за разпределение на секционните избирателни комисии в 
Република България във връзка с произвеждането на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно 
състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Рила; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Рила;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Рила. 



Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №26-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 170-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в 
избирателна секция № 103800007 с. Падала, общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103800007 с.Падала 
в сградата 

на 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Венцислав Петров Жилков 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Димитър Лазаров Александров 

СЕКРЕТАР Димитър Иванов Крушовски 

ЧЛЕН Теменужка Ивайлова Дингилска 

ЧЛЕН Гроздена Добринова Миладинова 

ЧЛЕН Кристина Василева Николова 

ЧЛЕН Кръстан Александров Кръстев 

 
  

 
  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

По т. 39 от дневния ред: Утвърждаване на списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Рила за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №84/23.02.2017г. в 16:02 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Рила. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 
Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Рила за съставите на СИК на територията на 
община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от участващите 
в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
съставите на СИК на територията на община Рила с изх. №  ОС-01-
04000004/13.02.2017 г.  

4. Приемо-предавателен протокол, подписан от лицата,участващи в 
консултациите- 8 бр.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 008/27.01.2017 г., представени 
от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на 
ПП „ГЕРБ”; 

 Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно изх. № 632/08.02.2017 г.,Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43- то народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 г. от 19 август 2014 г. и 



Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г., 
представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Рила; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 03-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП 
„Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 
08.02.2017 г. – 1бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1бр.; Предизборно политическо 
споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за съставите 
на СИК на територията на община Рила, Пълномощни- 2 бр., Решение за създаване на 
коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” от 07.08.2014 г.; представени от представителя 
на Коалиция „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО” 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на 
територията на община Рила; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., 
Допълнително споразумение към решение за  създаване на коалиция от партии 
„България без цензура” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г.,Споразумение за разпределение на секционните избирателни комисии в 
Република България във връзка с произвеждането на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно 
състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община 
Рила; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за актуално състояние от 
27.01.2017 г., представени от представителя на ПП „АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Рила;  Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр., представени от представителя на  Коалиция „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Рила. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 
4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на ЦИК, Решение 
№ 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и 
Решение №26-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в 
Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе 
следното   

РЕШЕНИЕ № 171-НС 

Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии 
на територията на община Рила за произвеждане на изборите за народни представители 
на 26 март 2017 г. , както следва: 

№ Име, Презиме, Фамилия 

1.  Симона Асенова Стоянова 
2.  Цветелина Димитрова Масленкова 



3.  Иван Захариев Владимиров 
4.  Цветана Спасова Пешева 
5.  Стафана Георгиева Гешева 
6.  Лъчезар Христов Христов 
7.  Емилия Дахилова Халилова – Цветина 
8.  Йордан Димитров Кепов 
9.  Симеонка Костадинова Величкова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.  

 

Председател: 

     /Красимир Петров / 

Секретар: 

                                                                                    /Симеонка Велкова-Манова/ 

 

 


