
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 13-НС 

Днес, 01.03.2017 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори 
етаж в сградата на Областна администрация  -  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, Десислава Василева Костадинова-
Стоянова, Десислава Любенова Шопова, Иван Порфиров Мишков и Десислава 
Красимирова Ангелова 

 Отсъстват:  Ивайло Радойчев Анастасов, Константин Димов Дингозов, Марина 
Валентинова Иванова, Миленка Цекова Стоянова и Силвия Йорданова Генкова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1. Относно: Обсъждане на Заповед № ОИ-10-24 от 14.02.2017 г. на Областния 

управител на област – Кюстендил, изменена със Заповед № РД-20-41 от 

23.02.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил, писмо с изх. 

№08-01-34/16.02.2017 г. на Областен управител Кюстендил до кмета на 

Община Кюстендил, и изменение на Решение № 1-НС от 04.02.2017 г. на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 

организационни въпроси и въпроси, относно материалното обезпечаване 

на дейността на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски; Адрес на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски.                                                                                   

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

2. Относно: Изменение на Решение №2-НС от 04.02.2017 г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,  относно 

Обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен  район – Кюстендилски. 

                                                                            Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред: Обсъждане на Заповед № ОИ-10-24 от 

14.02.2017 г. на Областния управител на област – Кюстендил, изменена със 

Заповед № РД-20-41 от 23.02.2017 г. на Областния управител на област 

Кюстендил, писмо с изх. №08-01-34/16.02.2017 г. на Областен управител 

Кюстендил до кмета на Община Кюстендил, и изменение на Решение № 1-

НС от 04.02.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски на организационни въпроси и въпроси, относно 

материалното обезпечаване на дейността на Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски; Адрес на Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,                                                                             

след проведено гласуване  с 8 гласа "За"взе следното   



 

РЕШЕНИЕ № 202-НС 

1.  Посочва , считано от 01.03.2017 г. нов адрес на Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски - сградата на Областна 
администрация - Кюстендил – ІІ-ри етаж - заседателната зала, намираща се в гр. 
Кюстендил, Областна администрация – Кюстендил, ул.”Демокрация” № 44.  

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: Изменение на Решение №2-НС от 04.02.2017 г. на 
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,  относно 
мястото на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Десети 
изборен  район – Кюстендилски. 

На основание чл. 70, ал. 4 и ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК и Решение № 4150-
НС от 27.01.2017 година на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район - Кюстендилски, след проведено гласуване  с 8 гласа "За" взе следното   

                                                        РЕШЕНИЕ № 203-НС 

 

            Изменява Решение № 2-НС от 04.02.2017 г. на Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район - Кюстендилски като определя, считано от 01.03.2017 г. 

място за обявяване на  решенията си - чрез поставяне на информационното табло, 

находящо се пред заседателната зала на втори етаж в сградата на Областна 

администрация – Кюстендил, ул. „ Демокрация” №44. 

      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/ 

 


