
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - 
КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 - ЕП 

 Днес, 12 април 2019 година от 15:28 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, Емил Йорданов 
Атанасов, Силвия Йорданова Петрова, Поля Василева Велинова, Бойко Седефов 
Соколов и Стоян Кирилов Стоянов 

Отсъстват: Цветанка Емилова Харалампиева 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                                                                        

1. Приемане на представените от кметовете на: община Кюстендил, община 
Кочериново, община Бобошево, община Бобов дол, община Трекляно, община 
Невестино, община Сапарева баня, община Дупница и община Рила заповеди 
относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци. 

Докладва: Красимир Петров 
2. Определяне съставите на СИК на територията на община Трекляно и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 
3. Определяне съставите на СИК на територията на община Бобов дол и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 
4. Определяне съставите на СИК на територията на община Бобошево и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 
5. Определяне съставите на СИК на територията на община Кочериново и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 
6. Определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 



7. Определяне съставите на СИК на територията на община Невестино и 
разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 
8. Определяне съставите на СИК на територията на община Рила и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 
9. Определяне съставите на СИК на територията на община Сапарева баня и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 
10.  Определяне съставите на СИК на територията на община Дупница и 

разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., 
съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред: Приемане на представените от кметовете на: 
община Кюстендил, община Кочериново, община Бобошево, община Бобов дол, 
община Трекляно, община Невестино, община Сапарева баня, община Дупница и 
община Рила заповеди относно определяне на местата за обявяване на 
избирателните списъци. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.24, ал. 1 от 
Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 
гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 17 - EП 

Приема представените от кметовете на: община Кюстендил, община 
Кочериново, община Бобошево, община Бобов дол, община Трекляно, община 
Невестино, община Сапарева баня, община Дупница и община Рила заповеди 
относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.  

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 съставите на СИК на територията на 
община Трекляно и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България,  
насрочени на 26 май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните 
избирателни секции. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 18-ЕП 



1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

-   За Община Трекляно, съобразно Заповед № РД-01-05-161/01.04.2019 г. на кмета 
на Община Трекляно  

Избирателни секции № 105000001, № 105000002, № 105000003, № 105000004, № 
105000005, № 105000006, № 105000007, № 105000008, № 105000009 - в състав от 
7 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.  

Определя за Община Трекляно – 9 избирателни секции в състав от 7 членове – 
общ брой членове на СИК: 63 

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Трекляно и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 
 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ брой 
членове на 

СИК 

Общ брой членове 
в ръководството 

на СИК 

Трекляно 9 63 27 
ПП ГЕРБ  

 
19 9 

КП „БСП за България”  
 

15 9 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
9 4 

ПП „ДПС” 
 

9 3 
ПП „Воля”  

 
9 2 

КП „Реформаторски блок”  
 

1 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
1 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му. 

По т.3 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Бобов дол и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени на 26 май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните 
избирателни секции. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното   



 

РЕШЕНИЕ № 19-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

- За Община Бобов дол, съобразно Заповед № З-171/02.04.2019 г. на Кмета на 
община Бобов дол и приложение № 1 неразделна част от заповедта.  

Избирателни секции № 100400001, № 100400002, № 100400003, № 100400004, № 
100400005, № 100400006, № 100400008, № 100400009 - в състав от 9 членове, 
включително председател, зам.-председател и секретар.  

Избирателни секции № 100400007, № 100400010, № 100400011, № 100400012, № 
100400013, № 100400014, № 100400015, № 100400016, № 100400017, № 
100400018, № 100400019, № 100400020, № 100400021, № 100400022, № 
100400023, № 100400024 - в състав от 7 членове, включително председател, зам.-
председател и секретар.  

Или определя за Община Бобов дол -  8 избирателни секции в състав от 9 членове  
и 16 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 184 

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Бобов дол и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ 
брой 

членове 
на СИК 

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

Бобов дол 24 184 72 
ПП ГЕРБ  

 
58 24 

КП „БСП за България”  
 

48 24 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
24 10 

ПП „ДПС” 
 

24 9 
ПП „Воля”  

 
24 5 

КП „Реформаторски блок”  
 

3 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
3 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му. 

По т.4 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Бобошево и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 



изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени на 26 май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните 
избирателни секции. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 20-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

- За Община Бобошево, съобразно Заповед № РД-01-05-77/29.03.2019 г. и 
приложение № 1 към нея,  на кмета на Община Бобошево  

Избирателна секция, № 100500002 - в състав от 9 членове, включително 
председател, зам.-председател и секретар.  

Избирателна секция, № 100500001 № 100500003, № 100500004, № 100500005, № 
100500006, № 100500007, № 100500008, № 100500009, № 100500010, № 
100500011  - в състав от 7 членове, включително председател, зам.-председател и 
секретар.  

Или определя за Община Бобошево – 1 избирателна секция в състав от 9 членове 
и 10 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 79 

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Бобошево и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 
 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ 
брой 

членове 
на СИК 

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

Бобошево 11 79 33 
ПП ГЕРБ  

 
24 11 

КП „БСП за България”  
 

20 11 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
11 5 

ПП „ДПС”  
 

11 4 
ПП „Воля”  

 
11 2 

КП „Реформаторски блок”  
 

1 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
1 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.  

По т.5 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Кочериново и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България,  
насрочени на 26 май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните 
избирателни секции. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 21-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

- За Община Кочериново, съобразно Заповед № РД-01-05-122/01.04.2019 г.  на 
кмета на Община Кочериново .  

Избирателни секции № 102700001, № 102700002,  № 102700003 № 102700004, № 
102700005, № 102700006, № 102700007, № 102700008, № 102700009, № 
102700010, № 102700011, № 102700012, № 102700013, № 102700014, № 
102700015, № 102700016 - в състав от 7 членове, включително председател, зам.-
председател и секретар.  

Или определя за Община Кочериново  -  16 избирателни секции в състав от 7 
членове – общ брой членове на СИК: 112  

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Кочериново и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ брой 
членове на 

СИК 

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

Кочериново 16 112 48 
ПП ГЕРБ  

 
33 16 

КП „БСП за България”  
 

27 16 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
16 7 

ПП „ДПС” 
 

16 6 
ПП „Воля”  

 
16 3 

КП „Реформаторски блок”  
 

2 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
2 0 



Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му. 

По т.6 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България,  
насрочени на 26 май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните 
избирателни секции.. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното:   

РЕШЕНИЕ № 22-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

- За Община Кюстендил, съобразно Заповед № РД-00-299/01.04.2019 г. на кмета на 
Община Кюстендил  

Избирателни секции № 102900001, № 102900002, № 102900003, № 102900004, № 
102900005, № 102900007, № 102900008, № 102900009, № 102900010, № 
102900011, № 102900012, № 102900013, № 102900014, № 102900015, № 
102900016, № 102900017, № 102900018, № 102900019, № 102900020, № 
102900021, № 102900022, № 102900023, № 102900024, № 102900025, № 
102900026, № 102900027, № 102900028, № 102900029, № 102900030, № 
102900031, № 102900032, № 102900033, № 102900034, № 102900035, № 
102900036, № 102900037, № 102900038, № 102900039, № 102900040, № 
102900041, № 102900042, № 102900043, № 102900044, № 102900045, № 
102900046, № 102900047, № 102900048, № 102900049, № 102900050, № 
102900051, № 102900052, № 102900053, № 102900054, № 102900055, № 
102900056, № 102900057, № 102900058, № 102900059, № 102900060, № 
102900080, № 102900081, № 102900087, № 102900088, № 102900090, № 
102900091, № 102900093, № 102900106, № 102900108 - в състав от 9 членове, 
включително председател, зам.-председател и секретар.  

Избирателни секции № 102900006, № 102900061, № 102900062, № 102900063, № 
102900064, № 102900065, № 102900066, № 102900067, № 102900068, № 
102900069, № 102900070, № 102900071, № 102900072, № 102900073, № 
102900074, №102900075, № 102900076, № 102900077, № 102900078, № 
102900079,  №  102900082, № 102900083, № 102900084, № 102900085, № 
102900086, № 102900089, № 102900092, № 102900094, № 102900095, № 
102900096, № 102900097, № 102900098, № 102900099, № 102900100, № 
102900101, № 102900102, № 102900103, № 102900104, № 102900105, № 
102900107, № 102900109, № 102900110, 102900111 - в състав от 7 членове, 
включително председател, зам.-председател и секретар.  

Или определя за Община Кюстендил -  68 избирателни секции в състав от 9 
членове  и 43 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на 
СИК: 913 



2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Кюстендил и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ брой 
членове на 

СИК 

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

КЮСТЕНДИЛ 111 913 333 
ПП ГЕРБ  

 
297 111 

КП „БСП за България”  
 

247 111 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
111 47 

ПП „ДПС” 
 

111 43 
ПП „Воля”  

 
111 21 

КП „Реформаторски блок”  
 

18 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
18 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.  

По т.7 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Невестино и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България,  
насрочени на 26 май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните 
избирателни секции. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното:   

РЕШЕНИЕ № 23-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

- За Община Невестино, съобразно Заповед №З-62/29.03.2019 г. на кмета на 
Община Невестино  

Избирателни секции № 103100001, № 103100002, № 103100003, № 103100004, № 
103100005, № 103100006, № 103100007, № 103100008, № 103100009, № 
103100010, № 103100011, № 103100012 № 103100013, № 103100014, № 
103100015, № 103100016, № 103100017, № 103100018, № 103100019 - в състав от 
7 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.  



Или определя за Община Невестино -   19 избирателни секции в състав от 7 
членове – общ брой членове на СИК: 133  

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Невестино и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 
 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ брой 
членове на 

СИК 

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

Невестино 19 133 57 
ПП ГЕРБ  

 
39 19 

КП „БСП за България”  
 

33 19 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
19 8 

ПП „ДПС” 
 

19 7 
ПП „Воля”  

 
19 4 

КП „Реформаторски блок”  
 

2 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
2 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.  

По т.8 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Рила и разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за 
членове на Европейския парламент от Република България,  насрочени на 26 май 
2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното:   

РЕШЕНИЕ № 24-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

-  За Община Рила, съобразно Заповед № РД-01-04-69/29.03.2019 г на кмета на 
Община Рила  

Избирателни секции № 103800001, № 103800002 и № 103800003 - в състав от 9 
членове, включително председател, зам.-председател и секретар.  



Избирателни секции № 103800004, № 103800005, № 103800006, № 103800007 - в 
състав от 7 членове, включително председател и секретар.  

Или определя за Община Рила – 3 избирателни секции от 9 членове и 4 
избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 55 

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Рила и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 
 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ брой 
членове на 

СИК 

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

Рила 7 55 21 
ПП ГЕРБ  

 
17 7 

КП „БСП за България”  
 

15 7 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
7 3 

ПП „ДПС” 
 

7 3 
ПП „Воля”  

 
7 1 

КП „Реформаторски блок”  
 

1 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
1 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му. 

По т.9 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Сапарева баня и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България,  
насрочени на 26 май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните 
избирателни секции. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 25-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  

-  За Община Сапарева баня, съобразно Заповед № РД-08-176/29.03.2019 г. и 
приложение към нея,  на кмета на Община Сапарева баня  



Избирателни секции № 104100002, № 104100003, № 104100004, № 104100005, № 
104100006, № 104100007, № 104100008, - в състав от 9 членове, включително 
председател, зам.-председател и секретар.  

Избирателна секция № 104100001, № 100400009  - в състав от 7 членове, 
включително председател, зам.-председател и секретар.  

Или определя за Община Сапарева баня -  7 избирателни секции в състав от 9 
членове  и 2 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на 
СИК: 77  

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Сапарева баня и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ брой 
членове на 

СИК 

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

Сапарева баня 9 77 27 
ПП ГЕРБ  

 
26 9 

КП „БСП за България”  
 

22 9 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
9 4 

ПП „ДПС” 
 

9 3 
ПП „Воля”  

 
9 2 

КП „Реформаторски блок”  
 

1 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
1 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.  

По т. 10 от дневния ред: Определяне съставите на СИК на територията на 
община Дупница и разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите 
за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 
май 2019 г., съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл.92, ал.1 и 
ал.4 от Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 
139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14  гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 26-ЕП 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:  



-  За Община Дупница, съобразно Заповед РД 04-289/28.03.2019 г. и приложение 
към същата на кмета на Община Дупница.  

Избирателни секции № 104800001, № 104800002, № 104800003, № 104800004, № 
104800005, № 104800006, № 104800010, № 104800011, № 104800013, № 
104800015, № 104800016, № 104800017, № 104800018, № 104800019, № 
104800020, № 104800021, № 104800022, № 104800023, № 104800024, № 
104800025, № 104800026, № 104800028, № 104800029, № 104800030, № 
104800031, № 104800032, № 104800033, № 104800034, № 104800035, № 
104800036, № 104800038, № 104800039, № 104800040, № 104800041, № 
104800042, № 104800044, № 104800045, № 104800046, № 104800047, № 
104800048, № 104800049, № 104800050, № 104800051, №  104800053, № 
104800054, № 104800057, № 104800058, № 104800059, № 104800068, № 
104800069, № 104800070 - в състав от 9 членове, включително председател, зам.-
председател и секретар.  

Избирателни секции № 104800007, № 104800008, №104800009, № 104800012 № 
104800014, № 104800027, № 104800037, №104800043,  № 104800052, № 
104800055, № 104800056, № 104800060, № 104800061, № 104800062, № 
104800063, № 104800064, № 104800065, № 104800066, № 104800067, № 
104800071, № 104800072, № 104800073, № 104800074 ,№104800075- в състав от 7 
членове, включително председател, зам.-председател и секретар.  

Или определя за Община Дупница -  51 избирателни секции в състав от 9 членове  
и 24 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 627 

2. Разпределението на местата в СИК между парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени се извършва, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК. и 
приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 
СИК на територията на община Дупница и разпределение на местата на 
ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както 
следва: 

Община 
Общ брой 

СИК в 
общината 

Общ брой 
членове 
на СИК  

Общ брой 
членове в 

ръководството 
на СИК 

Дупница 75 627 225 
ПП ГЕРБ  

 
206 75 

КП „БСП за България”  
 

172 75 
КП „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО”  

 
75 32 

ПП „ДПС” 
 

75 29 
ПП „Воля”  

 
75 14 

КП „Реформаторски блок”  
 

12 0 
КП „България без цензура, ВМРО-
БНД, Земеделски народен съюз, 
Движение Гергьовден”  

 
12 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат 
мнозинство в СИК. 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 - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.  

 

      Председател: /П/ 

     /Красимир Петров / 

Секретар: /П/ 

 /Симеонка Велкова-Манова/ 


