
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 12-НС 

 

 Днес, 27.02.2017 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, Десислава 
Василева Костадинова-Стоянова, Марина Валентинова Иванова,  Силвия Йорданова 
Генкова, Десислава Любенова Шопова, Иван Порфиров Мишков и Десислава Красимирова 
Ангелова 

 Отсъстват: Миленка Цекова Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Относно: Назначаване на  членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии на територията на гр. Кочериново, 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  №102700005, с.Бараково, община Кочериново, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
3. Относно:Назначаване на членовете и ръководствата на секционни 

избирателни комисии в избирателни секции № 102700006 и № 104800007 
с. Стоб, общ. Кочериново, 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  №102700008, с. Пороминово, община Кочериново, 
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  №102700009, с. Мурсалево, община Кочериново, 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  №102700010, с. Крумово, община Кочериново, 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  №102700011, с. Бураново, община Кочериново, 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  №102700012, с. Боровец, община Кочериново, 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  №102700013, с. Драгодан, община Кочериново, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
10. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 

избирателна комисия  №102700014, с. Цървище, община Кочериново, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г. 

Докладва: Красимир Петров 
11. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 

избирателна комисия  №102700015, с. Фролош, община Кочериново, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
12. Относно: Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните 

избирателни комисии на територията на община Кочериново за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Докладва: Красимир Петров 

13. Относно: Назначаване на  членовете и ръководствата на секционни 
избирателни комисии на територията на гр. Бобов дол, 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  №100400009, с. Мламолово, община Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
15. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 

избирателна комисия  №100400010, с. Мало Село, община Бобов дол, 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  №100400011, с. Големо Село, община Бобов дол, 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  №100400012, с. Долистово, община Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  



Докладва: Красимир Петров 
18. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 

избирателна комисия  №100400013, с. Бабинска Река, община Бобов дол, 
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  №100400014, с. Бабино, община Бобов дол, 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  №100400015, с. Голема Фуча, община Бобов дол, 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  №100400016, с. Мала Фуча, община Бобов дол, 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  №100400017, с. Коркина, община Бобов дол, 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  №100400018, с. Горна Козница, община Бобов дол, 
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  №100400019, с. Новоселяне, община Бобов дол, 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  №100400020, с. Шатрово, община Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
26. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 

избирателна комисия  №100400021, с. Паничарево, община Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
27. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 

избирателна комисия  №100400022, с. Мали Върбовник, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 



28. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия  №100400023, с. Голям Върбовник, община Бобов 
дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
29. Относно: Назначаване на  членовете и ръководството на секционно 

избирателна комисия  №100400024, с. Блато и с. Локвата, община Бобов 
дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 
30. Относно: Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните 

избирателни комисии на територията на община Бобов дол 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 ръководствата на 
секционни избирателни комисии на територията на гр. Кочериново, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  



Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 



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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 172-НС 

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

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

102700001 
гр. 

Кочериново 
СОУ "Хр. 
Ботев" 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ 

Севдалена 
Тихомирова 
Кодузова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Радка Стоименова 
Налбантова 

СЕКРЕТАР 
Гергана Димитрова 
Александрова 

ЧЛЕН 
Стоян Войнов 
Телеграфчийски 

ЧЛЕН 
Веселина Иванова 
Петрова 

ЧЛЕН 
Йорданка Иванова 
Чонева 

ЧЛЕН Катя Иванова Селска 

102700002 
гр. 

Кочериново 
СОУ "Хр. 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Стефка Йвайлова 
Калайджийска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Илинка Захариева 
Клисурска 

СЕКРЕТАР 
Фиданка Георгиева 
Банкова 

ЧЛЕН 
Исталиана Мирчова 
Стоилкова 

ЧЛЕН 
Михал Кирилов 
Миладинов 

ЧЛЕН 
Райка Славчева 
Калайджийска 

ЧЛЕН 
Любка Методиева 
Стойнева 

102700003 
гр. 

Кочериново 
СОУ "Хр. 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Евгения Христова 
Милчева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Златка Юриева 
Янева 

СЕКРЕТАР 
Александър Янков 
Тасев 

ЧЛЕН Зорка Николова 



Ягоридкова 

ЧЛЕН 
Галя Христова 
Стоянова 

ЧЛЕН 
Елена Иванова 
Първанова 

ЧЛЕН 
Йоанна Кирилова 
Калузка 

102700004 
гр. 

Кочериново 

кв. 
"Завода" - 
Културен 

дом 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Цветалина Тодорова 
Геова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Мила Валентинова 
Узунска 

СЕКРЕТАР 
Ани Георгиева 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Живка Николова 
Димитрова 

ЧЛЕН 
Спаска Георгиева 
Стоянова 

ЧЛЕН 
Ружка Иванова 
Недева 

ЧЛЕН 
Искра Йорданова 
Радкова 

102700016 
гр. 

Кочериново 
Дом за 

стари хора 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Живко Крумов 
Тодоров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Елена Стоименова 
Грозданова 

СЕКРЕТАР 
Слави Костадинов 
Крашевски 

ЧЛЕН 
Кирил Николов 
Григоров 

ЧЛЕН 
Янко Димитров 
Янков 

ЧЛЕН 
Йордан Иванов 
Грошков 

ЧЛЕН 
Елена Евгениева 
Вретенарска 

 

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  №102700005, с.Бараково, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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



1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 173-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700005, с.Бараково, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

102700005 
с. 

Бараково 

Клуб на 
Инвалида - 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Димитрова Далева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Жулиета Стефанова Лазова 

СЕКРЕТАР Цветанка Викторова Иванова 

ЧЛЕН Грация Ботьова Горова 

ЧЛЕН Соня Георгиева Стоянова 

ЧЛЕН Георги Иванов Камбалски 

ЧЛЕН Гергана Стоянова Стойчева 



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 ръководствата на 
секционни избирателни комисии в избирателни секции № 102700006 и № 
104800007 с. Стоб, общ. Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11  гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 174-НС 



Назначава членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии 
в избирателни секции № 102700006 и № 104800007 с. Стоб, общ. Кочериново, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г. , както следва:  

 

№ СИК 
Населе

но 
място 

Адрес Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

102700006 с. Стоб 
Ресторант 
/Център/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Илинка Николова Вучкова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Михал Спасов Михалков 

СЕКРЕТАР 
Величка Методиева 
Сотирова 

ЧЛЕН Иван Асенов Слатински 

ЧЛЕН 
Ирина Георгиева 
Стоименова 

ЧЛЕН 
Весела Петрова 
Мелниклийска 

ЧЛЕН 
Гергана Стойчева 
Владимирова 

102700007 с. Стоб 
ДГ "Васил 

Демиревски" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мила Стефанова Горова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Николина Крумова 
Огнянова 

СЕКРЕТАР Димитър Крумов Стоицов 

ЧЛЕН Соня Томова Мишева 

ЧЛЕН Райна Стоянова Вучкова 

ЧЛЕН 
Красимира Димитрова 
Игнатова 

ЧЛЕН Йоана Иванова Андонова 

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  №102700008, с. Пороминово, община 
Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 175-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700008, с. Пороминово, община Кочериново, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както 
следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102700008 
с. 

Пороминово 

Читалището 
- Клуб на 
инвалида 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Вергиния 
Борисова 
Тодева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Димитрина 
Владимирова 
Терзийска 

СЕКРЕТАР 

Мария 
Михайлова 
Михалкова 

ЧЛЕН 

Пенка 
Василева 
Михалкова 

ЧЛЕН 

Славиния 
Борисова 
Коцакова 



ЧЛЕН 

Веселка 
Георгива 
Станоева 

ЧЛЕН 

Моника 
Василева 
Ванева 

 

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  №102700009, с. Мурсалево, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 176-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700009, с. Мурсалево, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102700009 
с. 

Мурсалево 
Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Вера Димитрова 
Гопева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Десислава Ангелова 
Чанева 

СЕКРЕТАР 
Любка  Йорданова 
Филипова 

ЧЛЕН 
Христина Методиева 
Мицанова 

ЧЛЕН 

Виолета Борисова 
Лангова-Шомева 

ЧЛЕН 
Райна Василева 
Стоичкова 

ЧЛЕН 
Гриша Йорданов 
Михов 

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  №102700010, с. Крумово, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 



Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  



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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 177-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700010, с. Крумово, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

102700010 
с. 

Крумово 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Стефка 
Миланова 
Грънчарска 

ЗАМ.-
ПЕДСЕДАТЕЛ 

Василка 
Михайлова 
Янева 

СЕКРЕТАР 
Сотир Борисов 
Рекарски 

ЧЛЕН 

Виолета 
Кирилова 
Игнатова 

ЧЛЕН 

Милена 
Георгиева 
Грънчарска 

ЧЛЕН 

Васил 
Владимиров 
Козумски 

ЧЛЕН 

Зорница 
Георгиева 
Андонова 

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  №102700011, с. Бураново, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 178-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700011, с. Бураново, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва:  

 

№ СИК Населено Адрес Длъжност в Трите имена 



място СИК 

102700011 
с. 

Бураново 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Надежда Николова 
Йорданова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Никола Димитров 
Грозданов 

СЕКРЕТАР 
Цветанка Илиева 
Кирилова 

ЧЛЕН 
Анастасия Райкова 
Милкова 

ЧЛЕН 
Гергана Христова 
Костадинова 

ЧЛЕН 
Евгени Иванов 
Момчилов 

ЧЛЕН 
Елена Стоянова 
Златарска 

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  №102700012, с. Боровец, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 179-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700012, с. Боровец, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

102700012 
с. 

Боровец 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Нели Чавдарава 
Логодашка 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Таня Кирилова 
Чолакова 

СЕКРЕТАР 
Велко Ванов 
Миладинов 

ЧЛЕН 
Николина 
Филипова Селска 

ЧЛЕН 

Гергана 
Димитрова 
Бараковска 

ЧЛЕН 
Христина 
Маринова Михова 

ЧЛЕН 
Димчо Борисов 
Зарев 

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  №102700013, с. Драгодан, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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



1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 180-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700013, с. Драгодан, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

102700013 
с. 

Драгодан 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Васил Кирилов 
Стамболийски 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Александра 
Любенова 
Миладинова 

СЕКРЕТАР 
Снежана Кирилова 
Клисарска 

ЧЛЕН 
Димитър Георгиев 
Десподов 

ЧЛЕН 
Виктория 
Георгиева Попева 

ЧЛЕН Емилия Георгива 



Цветкова 

ЧЛЕН 
Станка Стефанова 
Ридарска 

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: Назначаване на  членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102700014, с. Цървище, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   



РЕШЕНИЕ № 181-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700014, с. Цървище, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

102700014 
с. 

Цървище 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Розита Василева 
Ковачева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Мария Миткова 
Михалкова-
Арсова 

СЕКРЕТАР 

Исталиан 
Николов 
Ягоридков 

ЧЛЕН 

Венцислав 
Александров 
Механджийски 

ЧЛЕН 

Снежана 
Василева 
Бурановска 

ЧЛЕН 
Лаза Димитрова 
Георгиева 

ЧЛЕН 

Гергана 
Методиева 
Вретенарска  

 

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 ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102700015, с. Фролош, община Кочериново, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 



4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 182-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102700015, с. Фролош, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

102700015 
с. 

Фролош 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Васил Костадинов 
Грозданов 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Йордан Антонов 
Манов 

СЕКРЕТАР 
Силвия Симеонова 
Вучкова 

ЧЛЕН 
Росица Златкова 
Николова 

ЧЛЕН 
Снежана Янкова 
Крашевска 

ЧЛЕН 
Елка Димитрова 
Шомева 

ЧЛЕН 
Леонора Борисова 
Венкова 

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: Утвърждаване на списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Кочериново за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

 

Постъпило е писмо с вх. №82/23.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кочериново. 

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

1. Предложение  от кмета на община Кочериново  за съставите на СИК на 
територията на община Кочериново 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. Уведомление до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново; 

4. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община 
Кочериново; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кочериново; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
007/27.01.2017 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 Кочериново; Пълномощно изх. № 645/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кочериново; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 10-10/10.02.2017 
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 Кочериново; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г.– 1бр.;  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  Кочериново, 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.;Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кочериново; 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 Кочериново; 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 Кочериново;  
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 
Кочериново. 

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 №25-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 183-НС 

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

№ 
по Трите имена 



ред 

1 Ивайло Стоянов Шопски 
2 Камен Максимов Киров 
3 Таня Димитрова Боянска 
4 Яна Янкова Стамболийска 
5 Стоимен Чорчев Ковачев 
6 Нина Ангелова Балабанова 
7 Иван Стоянов Чонев 
8 Надя Иванова Шаркова 

9 Кирил Методиев Йорданов 
10 Вероника Иванова Гоцева 

11 Ирина Георгиева Стоименова 

12 Димитър Райков Табаков 
13 Боби Иванов Иванов 
14 Драгомира Георгиева 

Дингилска 

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 на територията на гр. Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г 

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 



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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 184-НС 

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

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100400001 
гр. Бобов 

дол 

Професионална 
гимназия 

ул."Д.Благоев" 
№ 30 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Оля Владимирова 
Владимирова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Мютелиме Алиева 
Асанова 

СЕКРЕТАР 

Венета Иванова 
Петрова 

ЧЛЕН 
Венета Трифонова 
Маноилова 

ЧЛЕН Мая Манчева Толумска 

ЧЛЕН 
Иваничка Георгиева 
Александрова 

ЧЛЕН 
Любка Томова 
Макарлиева 

ЧЛЕН 
Иван Будинов 
Величков 

ЧЛЕН 
Анета Каменова 
Делчева 

100400002 
гр. Бобов 

дол 

 ОУ "Никола Й. 
Вапцаров" - 

ул."Н. Й. 
Вапцаров" №1 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Антоанета Димитрова 
Галева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Иван Рангелов 
Апостолов 

СЕКРЕТАР 
Асен Велинов 
Байрактаров 

ЧЛЕН 
Лариса Симеонова 
Андреева 

ЧЛЕН 
Беатрис Генчева 
Терзийска 

ЧЛЕН 
Снежана Василева 
Стоичкова 

ЧЛЕН 
Иванка Любенова 
Палюшева 

ЧЛЕН 
Михаил Валентинов 
Михайлов 



ЧЛЕН 
Мария Славева 
Стоименова 

100400003 
гр. Бобов 

дол 

Професионална 
гимназия 

ул."Д.Благоев" 
№ 30 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Георги Александров 
Стамболийски 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Соня Давидова 
Карачобанова 

СЕКРЕТАР 
Пенка Петрова 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Николина Йорданова 
Михалкова 

ЧЛЕН 
Мая Кирилова 
Кръстева 

ЧЛЕН 
Соня Симеонова 
Спасова 

ЧЛЕН 
Миглена Руменова 
Цекина 

ЧЛЕН 
Габриела Иванова 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Ангелина Иванова 
Йорданова 

100400004 
гр. Бобов 

дол 

ул."В. Коларов" 
№4 - Културен 

Дом 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Бистра Василева 
Костадинова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Катя Радославова 
Груйчева 

СЕКРЕТАР 
Камелия Иванова 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Мирела Срасимирова 
Идакиева 

ЧЛЕН 
Нели Ванлентинова 
Шомева 

ЧЛЕН 
Марияна Димчова 
Христова 

ЧЛЕН 
Надка Василева 
Апостолова 

ЧЛЕН Лиляна Мирчева Янева 

ЧЛЕН 
Надежда Димитрова 
Иванова 

100400005 
гр. Бобов 

дол 

ОУ "Никола Й. 
Вапцаров" - 

ул."Н. Й. 
Вапцаров" №1 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Кериме Ферад Мюмюн 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Михаела Андонова 
Иванова 

СЕКРЕТАР 
Миглена Димитрова 
Томова 

ЧЛЕН 
Албена Велинова 
Евтимова 

ЧЛЕН 
Виктор Панталеев 
Янчев 

ЧЛЕН 
Магдалена Маринова 
Крумова-Миланова 

ЧЛЕН Бойко Петров Мойсов 

ЧЛЕН Радка Милчова Цекина 

ЧЛЕН 
Мая Славчева 
Вангелова 

100400006 
гр. Бобов 

дол 
ул."Г. 

Димитров" ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Румяна Сталинова 
Васева 



№27 - РПК 
"Наркооп" 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Еленка Давидова 
Байрактарова 

СЕКРЕТАР 
Анелия Георгиева 
Сърбинска 

ЧЛЕН 
Калинка Кирилова 
Малинова 

ЧЛЕН Павел Иванов Павлов 

ЧЛЕН 
Ина Симеонова 
Драгомирова 

ЧЛЕН 
Мария Ангелова 
Палюшева 

ЧЛЕН 
Росица Кирилова 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Светослав Иванов 
Венков 

100400007 
гр. Бобов 

дол 

ул."Кирил и 
Методий" №14 

- СОУ "Хр. 
Ботев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Красимира Христова 
Накова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Сузана Олег 
Димитрова 

СЕКРЕТАР Анна Емилова Елиева 

ЧЛЕН 
Веселка Йорданова 
Стефанова 

ЧЛЕН 
Величка Василева 
Илиева 

ЧЛЕН 
Красимира Владова 
Кирилова 

ЧЛЕН 
Лиляна Драгомирова 
Соколова 

100400008 
гр. Бобов 

дол 

ул."Г. 
Димитров" 

№72 - 
Читалище 
"Просвета" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Веселка Симеонова 
Спасова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Райка Спасова 
Георгиева 

СЕКРЕТАР 
Петя Каменова 
Теодосиева 

ЧЛЕН 
Величка Димчова 
Иванова 

ЧЛЕН 
Пенка Тенева 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Асен Славов 
Карачобанов 

ЧЛЕН 
Стоимен Георгиев 
Тасев 

ЧЛЕН 
Венцислав Божилов 
Стоянов 

ЧЛЕН 
Вергина Димитрова 
Димитрова 

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  №100400009, с. Мламолово, община Бобов дол, 



обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 
 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 



от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 185-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400009, с. Мламолово, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. ,както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400009 
с. 

Мламолово 
Читалище 

"Напредък" 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Антон Йорданов 
Михайлов 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Силвия Ефтимова 
Александрова 



СЕКРЕТАР Васил Славов Адамов 

ЧЛЕН 
Живка Василева 
Маноилова 

ЧЛЕН 
Йорданка Стефанова 
Божилова 

ЧЛЕН 
Рангел Манолов 
Найденов 

ЧЛЕН 
Гергана Димитрова 
Владимирова 

ЧЛЕН 
Стефка Атанасова 
Вашлова 

ЧЛЕН 
Силвия Лъчезарова 
Лиловска 

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 ръководството на 
секционно избирателна комисия  №100400010, с. Мало Село, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  



Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 186-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400010, с. Мало Село, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400010 
с. Мало 

Село 

Комплексна 
Обществена 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Мирослав Иванов 
Теодосиев 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Йордан Кирилов 
Васев 

СЕКРЕТАР 
Венка Благоева 
Тодорова  

ЧЛЕН 
Зоя Симеонова 
Цветкова 

ЧЛЕН 
Мария Стоянова 
Тенева 

ЧЛЕН 
Здравчо Славев 
Божилов 

ЧЛЕН 
Захаринка Георгиева 
Иванова 

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  №100400011, с. Големо Село, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 



4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 187-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400011, с. Големо Село, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400011 
с. Големо 

Село 

Комплексна 
Обществена 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Тодорка Стойнева 
Иванова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Даниела Димитрова 
Стаменова 

СЕКРЕТАР 
Гергана Йорданова 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Снежана Борисова 
Ружина 

ЧЛЕН 
Рангел Григоров 
Червеняков 

ЧЛЕН 
Гергана Крумова 
Левчева 

ЧЛЕН 
Гинка Евгениева 
Игнатова 

 

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  №100400012, с. Долистово, община Бобов дол, 



обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 



от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 188-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400012, с. Долистово, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400012 
с. 

Долистово 
Административна 

Сграда 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Даниела 
Кирилова 
Виячка 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Евелина 
Георгиева 



Венкова 

СЕКРЕТАР 
Дияна Бойкова 
Йорданова 

ЧЛЕН 

Венцислав 
Рангелов 
Григоров 

ЧЛЕН 

Ивайло 
Величков 
Василев 

ЧЛЕН 

Копринка 
Виденова 
Илиева 

ЧЛЕН 
Александър 
Антов Абгьов 

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 ръководството на 
секционно избирателна комисия  №100400013, с. Бабинска Река, община Бобов 
дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  



Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 189-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400013, с. Бабинска Река, община Бобов дол, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както 
следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400013 
с. 

Бабинска 
Река 

Административна 
Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Миглена 
Бойчова 
Христова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ана Георгиева 
Георгиева 

СЕКРЕТАР 

Силвия 
Кирилова 
Сергиева 

ЧЛЕН 

Весела 
Красимирова 
Бонева 

ЧЛЕН 

Василка 
Благоева 
Атанасова 

ЧЛЕН 

Николай 
Асенов 
Карачобанов 

ЧЛЕН 
Веска Кирилова 
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. 19 от дневния ред: Назначаване на  членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №100400014, с. Бабино, община Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 



2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 190-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400014, с. Бабино, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г., както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400014 с. Бабино 
Комплексна 
Обществена 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Емилия Първанова 
Китова-Крумова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Лиляна Георгиева 
Сотирова 

СЕКРЕТАР 
Мария Кирилова 
Илиева 

ЧЛЕН 
Елка Симеонова 
Христова 

ЧЛЕН 
Роза Георгиева 
Чандилкова 

ЧЛЕН 
Мирослав Пламенов 
Петров 

ЧЛЕН 
Костадин Симеонов 
Кирилов 

 



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  №100400015, с. Голема Фуча, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11  гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 191-НС 

 



Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400015, с. Голема Фуча, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400015 
с. Голема 

Фуча 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Биляна Димитрова 
Кьосева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ивайло Димитров 
Чучуков 

СЕКРЕТАР 
Валентина Милева 
Миланова 

ЧЛЕН 
Йорданка Димитрова 
Тенева 

ЧЛЕН 
Елка Иванова 
Вангелова 

ЧЛЕН 
Мюмюн  Ферад 
Мюмюн 

ЧЛЕН 
Румяна Петрова 
Иванова 

 

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  №100400016, с. Мала Фуча, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 192-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400016, с. Мала Фуча, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400016 
с. Мала 

Фуча 
Административна 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Валентина 
Методиева 
Симеонова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Октай Селимов 
Асанов 

СЕКРЕТАР 

Йорданка 
Димитрова 
Крумова 

ЧЛЕН 

Елена 
Георгиева 
Стоилова 

ЧЛЕН 

Татяна 
Владимирова 
Ангелова 

ЧЛЕН 
Катя Стоянова 
Зарева 

ЧЛЕН 

Наталия 
Иванова 
Ганчева 

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  №100400017, с. Коркина, община Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 



Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 193-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400017, с. Коркина, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400017 
с. 

Коркина 

Комплексна 
Обществена 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Емилия Василева 
Александрова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Снежана Иванова 
Велкова 

СЕКРЕТАР Антон Калинов Илиев 

ЧЛЕН 
Виктор Първанов 
Христов 

ЧЛЕН 
Цвета Крумова 
Стоймирска 

ЧЛЕН 
Елена Василева 
Аничина 

ЧЛЕН 
Спас Стефанов 
Белобрадов 



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  №100400018, с. Горна Козница, община Бобов 
дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 194-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400018, с. Горна Козница, община Бобов дол, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както 
следва: 



№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400018 
с. Горна 
Козница 

Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Татяна Иванова 
Стойкова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Росица Радославова 
Арсова 

СЕКРЕТАР 
Йорданка Славчева 
Георгиева 

ЧЛЕН 
Бойка Петкова 
Симеонова 

ЧЛЕН Георги Раденов Йотов 

ЧЛЕН 
Елеонора Методиева 
Василева 

ЧЛЕН 
Антон Цветанов 
Абгьов  

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  №100400019, с. Новоселяне, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 



Предвид  не 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 195-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400019, с. Новоселяне, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400019 
с. 

Новоселяне 
Административна 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Венера 
Александрова 
Чергарска 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Васил 
Драгомиров 
Ранчев 

СЕКРЕТАР 

Красимира 
Димитрова 
Кирилова 

ЧЛЕН 
Васил Тонев 
Василев 

ЧЛЕН 

Ангел 
Венциславов 
Григоров 

ЧЛЕН 
Йордан 
Иванов Китов 

ЧЛЕН 

Милан 
Стоянов 
Христов 

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  №100400020, с. Шатрово, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  



1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 196-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400020, с. Шатрово, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400020 
с. 

Шатрово 

Комплексна 
Обществена 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Иванка Методиева 
Станкова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ваня Здравкова 
Влашка 

СЕКРЕТАР 
Антонина Николаева 
Луценко 

ЧЛЕН 
Александър Иванов 
Милков 

ЧЛЕН 
Кирил Йорданов 
Галев 

ЧЛЕН 
Радка Борисова 
Митева 

ЧЛЕН 
Мариела Кирилова 
Чергарска 

 



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 ръководството на 
секционно избирателна комисия  №100400021, с. Паничарево, община Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 
 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 197-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400021, с. Паничарево, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както следва: 



№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400021 
с. 

Паничарево 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Павлина Николаева 
Николова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Мая Миткова 
Василева 

СЕКРЕТАР 
Тодорка Георгиева 
Григорова 

ЧЛЕН 
Велизар Радонов 
Арнаудов 

ЧЛЕН 
Надежда Първанова 
Димитрова 

ЧЛЕН 
Николина  
Георгиева Пенева 

ЧЛЕН 
Радка Димитрова 
Стоянова 

 

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 ръководството на 
секционно избирателна комисия  №100400022, с. Мали Върбовник, община Бобов 
дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 



Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 198-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400022, с. Мали Върбовник, община Бобов дол, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както 
следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400022 
с. Мали 

Върбовник 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Ферад Мюмюн 
Ферад 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Веселка Иванова 
Тачева 

СЕКРЕТАР 
Ива Валериева 
Йотова 

ЧЛЕН 
Георги Давидков 
Гоцев 

ЧЛЕН 
Таня Николова 
Иванова 

ЧЛЕН 
Любчо Николов 
Миланов 

ЧЛЕН 
Елка Велинова 
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. 28 от дневния ред: Назначаване на  членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №100400023, с. Голям Върбовник, община 
Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на 
община Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 



3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 199-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400023, с. Голям Върбовник, община Бобов дол, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както 
следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400023 
с. Голям 

Върбовник 

Комплексна 
Обществена 

Сграда 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Станислава Якимова 
Георгиева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Саша Емилова 
Петрова 

СЕКРЕТАР 
Георги Младенов 
Крушарски 

ЧЛЕН 
Асенка Алипиева 
Арнаудова 

ЧЛЕН 
Дияна Лазарова 
Господинова 

ЧЛЕН 
Витка Миланова 
Лазова 

ЧЛЕН 
Ваклина 
Костадинова Абгьова 

 

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 ръководството на 
секционно избирателна комисия  №100400024, с. Блато и с. Локвата, община 
Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 200-НС 

Назначава  членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№100400024, с. Блато и с. Локвата, община Бобов дол, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. , както 
следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400024 
с. Блато и 
с.Локвата 

Комплексна 
Обществена ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Недко Христов 
Недков 



Сграда ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Георги Любенов 
Малоселски 

СЕКРЕТАР 
Даяна Богданова 
Георгиева 

ЧЛЕН Петя Ганчова Генчева 

ЧЛЕН 
Силвия Найденова 
Найденова 

ЧЛЕН 
Стефка Костадинова 
Коцева 

ЧЛЕН 
Стефан Асенов 
Байрактаров 

 

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: Утвърждаване на списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Бобов дол за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №50/20.02.2017г. в 14:55 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Протокол от проведени консултации от 14.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

2. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол; 

3. Извадка от интернет страницата за оповестяване деня и часа за 
провеждане на консултациите на СИК на територията на община Бобов 
дол; 

4. Разписки, удостоверяващи получаването на покана за провеждане на 
консултациите, за съставите на СИК в община Бобов дол- 7 бр. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
002/27.01.2017 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 Бобов дол; Пълномощно изх. № 638/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
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 дата 19.08.2017 г., представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България";  



Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 01-10/10.02.2017 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 Бобов дол; 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  Бобов дол, Пълномощно от 
15.02.2017 г. - 1 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.;Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Бобов дол; 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.; 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 Бобов дол; 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 Бобов дол;  
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 не 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 Бобов дол. 

Предвид  не постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 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 №21-НС/08.02.2017 г. на 
РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – 
Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 201-НС 

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

№по 
ред 

Три имена 

1 Росица Великова Загорова 
2 Спас Димчев Спасов 
3 Магдалена Георгиева Милкова 
4 Снежана Борисова Христова 
5 Иванка Будинова Цурева 
6 Димитър Веселинов Факирски 
7 Албена Василева Александрова 
8 Зорница Кирилова Димитрова 
9 Михаела Андонова Иванова 
10 Ангел Иванов Александров 
11 Снежана Борисова Ружина 
12 Василка Славчова Манчева 
13 Спаска Иванова Бачева 
14 Милан Стоянов Христов 
15 Здравка Миладинова Костадинова 
16 Кристина Димитрова Стоименова 
17 Закявет Исмаилова Хасанова 
18 Симона Бориславова Александрова 
19 Валя Любомирова Захариева 
20 Симка Костадинова Станоева 
21 Маряна Костадинова Палакарска 
22 Ванеса Цветанова Лазарова 
23 Таня Накева Маджирска 
24 Паунка Кирилова Петрова 
25 Таня Василева Иванова 
26 Даниела Иванова Станкова 
27 Адриан Радоев Плачков 
28 Стоичко Кирилов Стоянов 
29 Мария Славева Стоименова 
30 Ваня Здравкова Влашка 
31 Силвия Лъчезарова Лиловска 
32 Красимира Димитрова Кирилова 
33 Иван Будинов Величков 
34 Красимира Христова Накова 
35 Костадин Симеонов Кирилов 
36 Нели Валентинова Шомева 
37 Надежда  Диманова Иванова 
38 Радка Николова Петрова 
39 Иван Георгиев Делчев 
40 Владислав Ивов Димитров 



 
 

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/ 

 

 

 


