
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 - ЕП 

 Днес, 03 май 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, 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: Александра Колева 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:            

1. Допълване на Решение № 11-ЕП от 09.04.2019 г. на Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, относно определяне на Единната 
номерация на избирателни секции в Десети район – Кюстендилски за 
община Бобов дол за изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България на 26 май 2019 година.  

Докладва: Красимир Петров 
2. Определяне броя на членовете  на СИК № 100400025 и № 100400026, като и 

назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни 
комисии  № 100400025 и № 100400026 гр.Бобов дол, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 
3. Определяне на отговорници от Районна избирателна комисия в Десети 

район – Кюстендилски, относно провеждане на машинното  гласуване в 
Десети район - Кюстендилски.  

Докладва: Красимир Петров 
 
По т.1 от дневния ред: Допълване на Решение № 11-ЕП от 09.04.2019 г. на 

Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, относно 
определяне на Единната номерация на избирателни секции в Десети район – 
Кюстендилски за община Бобов дол за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 година.  

Постъпила е Заповед № 3-201/18.04.2019 г. на кмета на община Бобов дол с 
вх.№ 30/19.04.2019 г. за образуване на избирателни секции № 100400025 и № 
100400026 на територията на община Бобов дол във връзка с 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. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от 

Изборния кодекс, Решение № 9-ЕП от 26.03.2019 г. на ЦИК и 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 № 42 - ЕП     

Допълва на Решение № 11-ЕП от 09.04.2019 г. на Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, като определя единната номерация на  
две избирателни секции на територията на Община Бобов дол, съгласно Заповед 
№ 3-201/18.04.2019 г. на кмета 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 и номерацията на секциите е както следва:  

100400025 – със седалище  Затвор – гр.Бобов дол, с адрес гр.Бобов дол, ул.”Васил 
Коларов” № 1; 

100400026 – със седалище МБАЛ „д-р Стоян Сантев”, гр.Бобов дол с адрес гр.Бобов 
дол, ул.”Димитър Благоев” № 16 

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 броя на членовете  на СИК № 
100400025 и № 100400026, като и назначаване на членовете и ръководствата на 
секционните избирателни комисии  № 100400025 и № 100400026 гр.Бобов дол, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Постъпило е предложение от Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол с 
вх.№ 52 от 25.05.2019 г. в 12:12 ч. в Районна избирателна комисия в Десети район 
– Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс, които са взети в предвид от комисията.  

Районната избирателна комисия в Десети 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 в 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.92, ал.1 и ал.4 и чл. 91 ал. 11, във връзка с чл.89, ал.1 от 
Изборния кодекс, Решение №139-ЕП от 10.04.2019 г. на  ЦИК, Решение № 148-ЕП 
от 11.04.2019 г., Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и 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 № 43- ЕП 

1. Определя броя на членовете в избирателна секция № 100400025 и 
избирателна секция № 100400026 – в състав от 7 членове, включително 
председател, зам.-председател и секретар. 
                                                                                                      

2. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни 
комисии  № 100400025 и № 100400026  гр. Бобов дол за произвеждане на 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 
26 май 2019 г., както следва:  

100400025 гр. Бобов дол Затвор 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Бойка Николова Харамлийска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Георгиева Дюлгерова 

СЕКРЕТАР Кирил Стефанов Скоклев 

ЧЛЕН Надежда Харалампиева Темелакиева 

ЧЛЕН Васил Александров Атанасов 

ЧЛЕН Даниела Георгиева Стефанова 

ЧЛЕН Лидия Йорданова Гълъбова 

100400026 гр. Бобов дол 

МБАЛ „Стоян 
Сантев“ – 

Хоспис 
Бобов дол 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стела Крумова Колибарска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Съби Росенов Карабалиев 

СЕКРЕТАР Наталия Иванова Ганчева 

ЧЛЕН Иванка Йорданова Костадинова 

ЧЛЕН Елена Симеонова Йорданова 

ЧЛЕН Захарина Георгиева Иванова 

ЧЛЕН Сашо Герасимов Стоичков 

 
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 отговорници от Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, относно провеждане на 
машинното  гласуване в Десети район - Кюстендилски. 

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

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 № 44-ЕП 

Определя отговорници от Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски за машинното гласуване, както следва: 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова 
Камелия Тодорова Петрова 



Поля Василева Велинова 
Евелина Стефанова Нешева 
 
Със следните задължения: 

- Да преминат обучение за работа с машините за машинно гласуване 
организирано от ЦИК; 

- Да организират и извършат обучение на членовете на секционните 
избирателни комисии, които са определени за машинно гласуване в Десети 
район – Кюстендилски – 55 бр. 

- Да осъществяват всякаква методическа помощ, относно процедурата по 
машинното гласуване в секциите, в които ще се проведе машинно гласуване 

- Да осъществяват контрол за изпълнение на задълженията на СИК във връзка с 
машинното гласуване, като в изборния ден осъществяват методическа помощ 
и контрол, както и да бъдат в постоянен контакт с председателите на 
съответните СИК, който са определени за машинно гласуване. 

- Да са в постоянна връзка с представителя на подизпълнителя на машинното 
гласуване, като изискват от него информация за готовността на машините за 
започване на изборния ден, както и за готовността им относно приключване 
на изборния ден във връзка с провеждането на машинното гласуване. 

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

 

Председател: 

     /Красимир Петров / 

Секретар: 

 /Симеонка Велкова-Манова/ 

 

 

 

 


