
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 17-НС 

 

Днес, 13.03.2017 година от 16:30 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, Любомир Пенев Стоилков, 
Симеонка Асенова Велкова-Манова, Десислава Любенова Шопова, Ивайло 
Радойчев Анастасов, Константин Димов Дингозов, Марина Валентинова Иванова, 
Александра Колева, Иван Порфиров Мишков, Десислава Красимирова Ангелова и 
Силвия Йорданова Генкова 

 Отсъстват:  Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Миленка Цекова 
Стоянова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.Относно: Назначаване на членовете и ръководството на подвижна 
секционна избирателна комисия на територията на община Дупница за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
 

2.Относно: Назначаване на членовете и ръководството на подвижна 
секционна избирателна комисия на територията на община Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

 
                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

3.Относно: Определяне на Единната номерация на избирателните секции в 
Десети  изборен район – Кюстендилски за община Бобов дол за изборите  за 
народни представители на 26 март 2017 година.  

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
4.Относно: Определяне на подвижна избирателна секция за гласуване с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Бобов дол. 
                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
 
5.Относно: Назначаване на членовете и ръководството на  секционни 

избирателни комисии на територията на община Бобов дол за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

Докладва: Красимир Петров 
6.Относно: Назначаване на членовете и ръководството на подвижна 

секционна избирателна комисия на територията на община Бобов дол за 
произвеждане на изборите за народни представители на 269 март 2017 г. 

                                                                                  Докладва: Красимир Петров 



 7.Относно: Назначаване на членовете и ръководството на ПСИК на 
територията на община Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
 

По т.1 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Дупница за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

Постъпило е писмо с вх. №144/10.03.2017 г. в 17:10 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Дупница, съгласно чл.90, ал.2, изречение второ  от Изборния кодекс. 

Към писмото са предоставени всички документи по чл. 91, ал.4, ал.5 и ал.6 
от Изборния кодекс, а именно:  

1.Протокол от проведени консултации от 09.03.2017 г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

2.Извадка от интернет страницата на община Дупница, с която е оповестена 
покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
състава на ПСИК на територията на община Дупница от 09.03.2017 г.; 

3.Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на състава на ПСИК на територията на община Дупница с изх.№48-00-
15/02.03.2017 г. На проведените консултации не се е явил представител на КП 
„Реформаторски блок”, ПП” ДПС” и Коалиция „БСП- лява България”; 

 Предложение от ПП „ГЕРБ" за състава на ПСИК на територията на община 
Дупница; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 004/27.01.2017 
г. представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за състава на ПСИК на 
територията на община Дупница;  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на ПСИК на територията на община 
Дупница;  

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за състава 
на ПСИК на територията на община Дупница, Пълномощно от 15.02.2017 г. 
представено от представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, 
Решение за създаване на коалиция между политически партии - ПП НФСБ и ПП 
ВМРО-БНД от 07.08.2014 г., и Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от КП „България без цензура за състава на ПСИК на 
територията на община Дупница, Пълномощно – 1 бр., представено от 
представителя на КП „България без цензура”, Допълнително споразумение към 
решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” за участие в 
изборите за народни представители на 05.10.2014 година, 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., Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 



година и Удостоверение за актуално състояние от 03.02.2017 г.  ПП „Български 
демократичен център”; 

  Предложение от ПП „Атака” за състава на ПСИК на територията на община 
Дупница, Пълномощни -2 бр. от 31.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 21.01.2017 г. на ПП”АТАКА”; 

Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за състава на ПСИК на територията на община Дупница;  Пълномощно – 1 бр. от 
25.01.2017 г. и Пълномощно `-1 бр. от 10.02.2017 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 състава и 
ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
община Дупница. 

Предвид  постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение № 4184-
НС от 01.02.2017 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 223-НС 

Назначава членовете и ръководството на подвижната секционна 
избирателна комисия на територията на община Дупница за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017година, както следва:  

№ на 
избирателна

та секция 

Длъжност в 
комисията 

Трите имена 

104800076 
  
  
  
  
  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Емилия Добренова Войнова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кристиан Ивайлов Атанасов 

СЕКРЕТАР Ленко Ангелов Крашевски 

ЧЛЕН Йорданка Стоянова Панчева 

ЧЛЕН Райка Методиева Георгиева 

ЧЛЕН Гергана Василиева Васева 

ЧЛЕН Емил Костадинов Каймакански 
 

Утвърждава като резервен член на подвижната секционно избирателна 

комисия на територията на община Дупница:Красимира Иванова Илиева, ЕГН … 

от КП „Патриотичен фронт- ВМРО, НФСБ.” 

 

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 
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Кюстендил 
за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година 



Постъпило е писмо с вх. 156/13.03.2017 г. в 14:15 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил, съгласно чл.90, ал.2, изречение второ  от Изборния кодекс. 

Към писмото са предоставени всички документи по чл. 91, ал.4, ал.5 и ал.6 
от Изборния кодекс, а именно:  

1.Протокол от проведени консултации от 10.03.2017 г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

2.Предложение за състав на ПСИК на територията на община Кюстендил; 

3.Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на състава на ПСИК на територията на община Кюстендил с изх.№48-
00-10/08.03.2017 г.  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за състава на ПСИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 състава на ПСИК на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно №030/26.01.2017 г.; Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то 
Народно събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 
година; Решения на политическия съвет на Коалиция” БСП лява България”, 
представени от представителя на Коалиция” БСП лява България”; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на ПСИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно №20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. 

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок” за състава на ПСИК на 
територията на община Кюстендил;Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1 бр., 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр., Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 
октомври 2014 година на Коалиция от партии Реформаторски блок от 19.08.2014 
година; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за състава 
на ПСИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно  -1 бр.  представено 
от представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за 
създаване на коалиция между политически партии - ПП НФСБ и ПП ВМРО-БНД от 
07.08.2014 г.,  

Предложение от КП „България без цензура за състава на ПСИК на 
територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на КП „България без цензура”, Допълнително споразумение към 
решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” за участие в 
изборите за народни представители на 05.10.2014 година 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., Решение за създаване на 
коалиция от партии „България без цензура” за участие в изборите за народни 
представители на 5 октомври 2014 година и Удостоверение за актуално 
състояние от 03.02.2017 г.  ПП „Български демократичен център”; 



  Предложение от ПП „Атака” за състава на ПСИК на територията на община 
Кюстендил, Пълномощно -1 бр. от 26.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП”АТАКА”; 

Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за състава на ПСИК на територията на община Кюстендил;  Пълномощно – 1 бр. от 
14.02.2017 г. Решение от 03.02.2017 г. и Удостоверение за актуално състояние от 
20.02.2017 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 състава и 
ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
община Кюстендил. 

Предвид  постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение № 4184-
НС от 01.02.2017 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 224-НС 

Назначава членовете и ръководството на подвижната секционна 
избирателна комисия на територията на община Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017година, както следва:  

№ на 
избирателна

та секция 

Длъжност в 
комисията 

Трите имена 

102900112 
  
  
  
  
  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Антоанета Симеонова Гошева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Татяна Христова Стаменова 

СЕКРЕТАР Емилия Драганова Петрова 

ЧЛЕН Цветанка Божидарова Начева 

ЧЛЕН Силвана Данчева Николова 

ЧЛЕН Миглена Спасова Борисова 

ЧЛЕН 
Офелия Димитрова 
Харалампиева 

 

Утвърждава като резервни членове на подвижната секционно избирателна 

комисия на територията на община Кюстендил: 

№ 
по 
ред 

Трите имена 

1 Мая Валентинова Николова 
2 Олга Василева Стоичева 

 

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: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети  изборен район – Кюстендилски за община Бобов 
дол за изборите  за народни представители на 26 март 2017 година.  

Постъпило е писмо с изх.№37.00.03/13.03.2017 г. от кмета на община Бобов 
дол с вх.№149/13.03.2017 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район – Кюстендилски, уведомление с вх. №139/10.03.2017 г. от началника на 
Затвора Бобов дол  и уведомление с вх. №138/10.03.2017 г. от управителя на 
„Хоспис Бобов дол” ЕООД гр. Бобов дол, че са налице предпоставките, визирани в 
чл.9 , ал. 6 от ИК за образуване на избирателни секции  на територията на община 
Бобов дол за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, 

Решение № 4128-НС/26.01.2017 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 225-НС 

Определя единния номер на избирателните секции на територията на 
Община Бобов дол, която номерация се състои от следните елементи, групирани 
във вида:  

АА е номерът /от 01 до 31/ на изборния район в страната съгласно Указ № 60 от 
24 януари 2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 26 
януари 2017 г.) - за област Кюстендил - 10;  

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно ЕКАТТЕ, където за:  

Община Бобов дол - 04  

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна 
съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули - 00;  

ХХХ е номерът на секцията в общината, където за:  

Община Бобов дол от 100400025 до 100400026;  

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: Определяне на подвижна избирателна секция за 
гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Бобов дол. 

Постъпило е писмо с изх.№37.00.04/13.03.2017 г. от кмета на община Бобов 
дол с вх.№162/13.03.2017 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район - Кюстендилски за образуване на подвижна избирателна секция на 
територията на община Бобов дол за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година, с № 100400027. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 и т.6 от Изборния кодекс, 
Решение №4182-НС/01.02.2017 г. на ЦИК и Решение №4184-НС/01.02.2017 г. на 
ЦИК,  Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, 
след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 



 

РЕШЕНИЕ № 226-НС 

Определя 1 брой – Подвижна избирателна секция за гласуване с подвижна 
избирателна кутия на територията  на община Бобов дол  с № 100400027 в състав 
от  7 членове на ПСИК. 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не 
могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.  

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

По т. 5 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на  
секционни избирателни комисии на територията на община Бобов дол за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

Постъпило е писмо с вх. 149/13.03.2017 г. в 11:47 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол, съгласно чл.90, ал.2, изречение второ  от Изборния кодекс. 

Към писмото са предоставени всички документи по чл. 91, ал.4, ал.5 и ал.6 
от Изборния кодекс, а именно:  

1.Протокол от проведени консултации от 09.03.2017 г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

2.Предложение за състав на СИК на територията на община Бобов дол; 

3.Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на състава на СИК на територията на община Бобов дол с 
изх.№92.00.46/06.03.2017 г. 

4.Разписки за удостоверяване получаването на поканата- 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 №638/08.02.2017 г.; представени 
от представителя на Коалиция” БСП лява България”; 

Предложение от ПП „ДПС" за съставите на СИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно №20/27.01.2017 г., Пълномощно № 10-12/10.02.2017 г. и 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

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



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.  представено от представителя на КП „Патриотичен фронт  - 
НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване на коалиция между политически партии - 
ПП НФСБ и ПП ВМРО-БНД от 07.08.2014 г., Удостоверение за актуално състояние 
на ПП „ НФСБ” от 27.01.2017 г.; 

Предложение от КП „България без цензура за съставите на СИК на 
територията на община Бобов дол, Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на КП „България без цензура”; 

  Предложение от ПП „Атака” за съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол; 

Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за съставите на СИК на територията на община Бобов дол;   

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 състава и 
ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
община Бобов дол. 

Предвид  постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение № 4184-
НС от 01.02.2017 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 227-НС 

Назначава членовете и ръководството на секционни избирателни комисии 
на територията на община Бобов дол за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017година, както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100400025 
гр. Бобов 

дол 
Затвор 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Станка Младенова 
Лазарова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Венера Йорданова 
Маноилова 

СЕКРЕТАР 
Димитър Йорданов 
Чучуков 

ЧЛЕН 
Даниела Иванова 
Андонова 

ЧЛЕН Петя Ангелова Заркина 

ЧЛЕН 
Мая Кирилова 
Дюлгерова 

ЧЛЕН 
Даниела Иванова  
Йорданова 

100400026 
гр. Бобов 

дол 

МБАЛ 
„Стоян 

Сантев“ – 
Хоспис 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Здравка Йорданова 
Велинова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Теодосиев Иванов 



Бобов дол 
СЕКРЕТАР 

Мая Първанова 
Христова 

ЧЛЕН 
Елена Симеонова 

Йорданова 

ЧЛЕН 
Йорданка Илиева 
Гавазова  

ЧЛЕН 
Владислав Ивов 
Димитров 

ЧЛЕН 
Александър Борисов 
Чергарски 

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 
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Бобов дол 
за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

Постъпило е писмо с вх. 149/13.03.2017 г. в 11:47 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Бобов дол, съгласно чл.90, ал.2, изречение второ  от Изборния кодекс. 

Към писмото са предоставени всички документи по чл. 91, ал.4, ал.5 и ал.6 
от Изборния кодекс, а именно:  

1.Протокол от проведени консултации от 09.03.2017 г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

2.Предложение за състав на ПСИК на територията на община Бобов дол; 

3.Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на състава на ПСИК на територията на община Бобов дол с 
изх.№92.00.46/06.03.2017 г. 

4.Разписки за удостоверяване получаването на поканата- 7 бр.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за състава на ПСИК 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 състава на ПСИК на 
територията на община Бобов дол; Пълномощно №638/08.02.2017 г.; представени 
от представителя на Коалиция” БСП лява България”; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на ПСИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно №20/27.01.2017 г., Пълномощно № 10-12/10.02.2017 г. и 
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок” за състава на ПСИК на 
територията на община Бобов дол ;Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1 бр., 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр.,  
Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народни 
представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година на Коалиция от 
партии Реформаторски блок от 19.08.2014 година; 



Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за състава 
на ПСИК на територията на община Бобов дол, Пълномощно от 15.02.2017 г.  -1 бр.  
представено от представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, 
Решение за създаване на коалиция между политически партии - ПП НФСБ и ПП 
ВМРО-БНД от 07.08.2014 г., Удостоверение за актуално състояние на ПП „ НФСБ” 
от 27.01.2017 г.; 

Предложение от КП „България без цензура за състава на ПСИК на 
територията на община Бобов дол, Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на КП „България без цензура”; 

  Предложение от ПП „Атака” за състава на ПСИК на територията на община 
Бобов дол; 

Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за състава на ПСИК на територията на община Бобов дол;   

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 състава и 
ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
община Бобов дол. 

Предвид  постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение № 4184-
НС от 01.02.2017 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 228-НС 

Назначава членовете и ръководството на подвижната секционна 
избирателна комисия на територията на община Бобов дол за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017година, както следва:  

№ СИК Община 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК Трите имена 

100400027 
Бобов 

дол 
гр. Бобов 

дол 
ПСИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Таня Бончева Иванова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ Соня Иванова Факирска 

СЕКРЕТАР 
Снежана Красимирова 
Николова 

ЧЛЕН 
Наташа Михайлова 

Георгиева 

ЧЛЕН Йордан Динков Дашков 

ЧЛЕН 
Костадин Иванов 

Костадинов 

ЧЛЕН 
Красимир Георгиев 
Лазаров 

 

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 ПСИК 
на територията на община Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 148/13.03.2017 година в 10:18 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за състава на ПСИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 986/110.03.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Покана с изх.№ 884/08.03..2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на ПСИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за състав на ПСИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 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 състав на ПСИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 637/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на ПСИК в Бобошево; Пълномощно 
№ 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 08-10/10.02.2017 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 състав на ПСИК в 
община Бобошево;, Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”;  

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
състав на ПСИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  

Предложение от Коалиция „България без цензура" за състав на ПСИК в 
община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”; Удостоверение за актуално правно състояние от 
03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за състав на ПСИК в Бобошево; Пълномощни 
от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП „АТАКА";  
Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за състав на ПСИК в Бобошево;  Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на  
Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 



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

Предвид  постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение № 4184-
НС от 01.02.2017 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 229-НС 

Назначава членовете и ръководството на подвижната секционна 
избирателна комисия на територията на община Бобошево за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017година, както следва:  

№ на 
избирателна

та секция 
Длъжност в 

СИК 
Трите имена 

 
 
 

100500012 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Теодора Имванова Кепова  
ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Дарина Маринова Тезгетарска 

СЕКРЕТАР Незабравка Павлова Павлова 
ЧЛЕН Христо Димитров Ценов 

ЧЛЕН 
Гергана Костадинова 
Лунджова 

ЧЛЕН Величка Войнова Билярска 
ЧЛЕН Николина Костадинова Субева 

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/ 

 

 

 


