
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - 
КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 - ЕП 

 Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща 
се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна 
избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в състав:   

 Присъствали: Красимир Любомиров Петров, Александра Колева, Илиян 
Георгиев Хаджийски, Симеонка Асенова Велкова-Манова, Евелина Стефанова 
Нешева, Ивета Албертова Лазарова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, 
Венцеслав Благоев Механджийски, Камелия Тодорова Петрова, Цветанка Емилова 
Харалампиева, Емил Йорданов Атанасов, Силвия Йорданова Петрова, Поля 
Василева Велинова, Бойко Седефов Соколов и Стоян Кирилов Стоянов 

Отсъстват:  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                                                                        

1. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Кюстендил за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

2. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Кочериново за изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

3. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Невестино за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

4. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Трекляно за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

5. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Бобов дол за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

6. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Рила за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

7. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Бобошево за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

8. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Сапарева баня за изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 



Докладва: Красимир Петров 

9. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район 
– Кюстендилски за община Дупница за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

10.  Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на 

личните данни в Районна избирателна комисия Десети район – Кюстендилски 

за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

По т.1 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендилски за община Кюстендил за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 г.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 7- ЕП      

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10;  

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

Община Кюстендил - 29;  

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 Кюстендил от 102900001 до 102900111 

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

По т.2 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендилски за община Кочериново за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 г.  

  На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 



26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 8- ЕП     

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10;  

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

Община Кочериново – 27 

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 Кочериново от 102700001 до 102700016 

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

По т.3 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендилски за община Невестино за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 година.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 9- ЕП     

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10;  

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

Община Невестино – 31 

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 Невестино от 103100001 до 103100019;  

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

По т.4 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендилски за община Трекляно за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 г.  

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 10- ЕП     

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10; 

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

Община Трекляно - 50  

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 Трекляно от 105000001 до 105000009. 

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

По т.5 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендилски за община Бобов дол за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 година.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 11 - ЕП     



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  на изборния район /от 01 до 31/;  

- 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 100400001 до 100400024;  

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

По т.6 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Рила за изборите за 
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 12- ЕП     

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10;  

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

Община Рила - 38  

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 Рила от 103800001 до 103800007 . 

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



По т.7 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендилски за община Бобошево за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 г.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 13 - ЕП     

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10;  

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

Община Бобошево - 05  

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 Бобошево от 100500001 до 100500011 

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

По т.8 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендилски за община Сапарева баня 
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 
май 2019 г.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 15 гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 14 - ЕП     

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10;  



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

Община Сапарева баня – 41 

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 Сапарева баня от 104100001 до 104100009 

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

По т.9 от дневния ред: Определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Дупница за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 г..  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение №9-ЕП от 

26.03.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 15гласа "За" взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 15 - ЕП     

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

АА е номерът  на изборния район /от 01 до 31/;  

- за област Кюстендил - 10;  

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

Община Дупница – 48 

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 Дупница от 104800001 до 104800075;  

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

По т.10 от дневния ред:  Приемане на Правила за технически и 
организационни мерки за защита на личните данни в Районна избирателна 
комисия Десети район – Кюстендилски за произвеждане на изборите за членове 
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  



На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1  от Изборния кодекс , 
Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски, след проведено 
гласуване с 14 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 16-ЕП 

Приема Правила за технически и организационни мерки за защита на 
личните данни в Районна избирателна комисия Десети район – Кюстендилски за 
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България на 26 май 2019 г.  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети район - Кюстендилски  в 3-дневен срок  от обявяването му.  

 

Председател: /П/ 

     /Красимир Петров / 

Секретар: /П/ 

 /Симеонка Велкова-Манова/ 

 

 

 


