
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 

КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 10 - ЕП 

 Днес, 15 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, 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, Силвия Йорданова Петрова, Поля Василева Велинова, Бойко 
Седефов Соколов и Стоян Кирилов Стоянов 

Отсъстват: Емил Йорданов Атанасов 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:     

1.  Промяна в състава на членовете на  ПП ГЕРБ  и на Коалиция „БСП за България” в 
съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Бобошево, 
обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 
2. Промяна в състава на членовете на  ПП ДПС  в съставите на СИК, в избирателни 

секции на територията на община Бобов дол, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени за 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

3. Промяна в състава на членовете на  ПП ГЕРБ  в съставите на СИК, в избирателни 
секции на територията на община Кочериново, обл.Кюстендил за произвеждане 
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени за 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

4. Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение 
или със затруднение в придвижването на територията на Десети район – 
Кюстендилски. 

Докладва: Красимир Петров 
5. Формиране на единния номер на избирателна секция за гласуване с подвижна 

избирателна кутия и определяне броя на членовете на подвижна секционна 
избирателна комисия на територията на община Бобов дол в изборите за членове 
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

6. Назначаване  на подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
Община Бобов дол, обл.Кюстендил в изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 



7. Промяна в състава на членовете на  ПП ДПС  в съставите на СИК, в избирателни 
секции на територията на община Невестино, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени за 26 май 2019 г. 

Докладва: Красимир Петров 

8. Промяна в състава на членовете на  ПП ДПС  в съставите на СИК, в избирателни 
секции на територията на община Дупница, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 
насрочени за 26 май 2019 г.  

Докладва: Красимир Петров 

9. Сключване на граждански договори със специалисти към Районна избирателна 

комисия в Десети  район - Кюстендилски. 

Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на  ПП ГЕРБ  и на 
Коалиция „БСП за България” в съставите на СИК, в избирателни секции на 
територията на община Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на изборите 
за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 
май 2019 г. 

Постъпило е предложение с вх.№ 79 от 10.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на ПП ГЕРБ за община Бобошево и вх.№ 91/13.05.2019 г  в Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от 
упълномощения представител на Коалиция „БСП за България”, за промяна в 
съставите на СИК на територията на община Бобошево, придружено с 
изискуемите надлежни откази от участия на назначените членове на СИК. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.4, и т.5 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 № 62-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Бобошево, 
съгласно направените предложения от ПП ГЕРБ и Коалиция „БСП за България” и 
назначава ръководствата и членовете на СИК, както следва: 

100500010 Освобождава като секретар Анастасия Михалова 
Младенова 

 Назначава като секретар Галя Велинкова Михайлова 
100500010 Освобождава като председател Десислава Радоева 

Александрова 
 Назначава като председател Незабравка Павлова 

Павлова 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

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: Промяна в състава на членовете на  ПП ДПС  в 
съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Бобов дол, 
обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. 

Постъпило е предложение с вх.№ 86 от 13.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на ПП  ДПС  за община Бобов дол, за промяна в съставите на СИК на 
територията на община Бобов дол, придружено с изискуемите надлежни откази 
от участия на назначените членове на СИК. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.4, и т.5 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 № 63-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол, 
съгласно направеното предложение от ПП ДПС и назначава ръководствата и 
членовете на СИК, както следва: 

100400011 Освобождава като председател Мюмюн Ферад Мюмюн 
 Назначава като председател Стефан Костадинов 

Калбонски 
100400014 Освобождава като член Асенка Алипиева Арнаудова 
 Назначава като член Юлиян Наумов Радев 
100400017 Освобождава като член Мартин Кирилов Тикбиюк 
 Назначава като член Анета Галчова Василева 
100400018 Освобождава като зам.-председател Гълъбица Илиева 

Чолакова 
 Назначава като зам.-председател Милчо Йорданов 

Гущеров 
100400021 Освобождава като член Асен Велинов Байрактаров 
 Назначава като член Карамфила Иванова Байрактарска 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

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: Промяна в състава на членовете на  ПП ГЕРБ  в 
съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Кочериново, 
обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. 

Постъпило е предложение с вх.№ 88 от 13.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на ПП  ГЕРБ  за община Кочериново, за промяна в съставите на СИК 
на територията на община Кочериново, придружено с изискуемия надлежен отказ 
от участия на назначения член на СИК. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.4, и т.5 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 № 64-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община 
Кочериново, съгласно направеното предложение от ПП ГЕРБ и назначава 
ръководствата и членовете на СИК, както следва: 

102700007 Освобождава като член Стефка Янкова Спасова 
 Назначава като член Соня Томова Мишева 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

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 избирателни секции за гласуване на 
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на 
територията на Десети район – Кюстендилски. 

Постъпили са заповеди и писма от кметовете на общините на територията 
на област Кюстендил в Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, с които са определени избирателни секции на територията на 
съответната община за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 
затруднение в придвижването, както следва: 

Заповед № РД-04-289/28.03.2019 г. на кмета на община Дупница, вх. № 
84/13.05.2019 г. 

Писмо с вх.№ 36 от 23.04.2019 г. на кмета на община Кюстендил. 

Заповед  № РД  01.05.199/2019 на кмета на община Трекляно, с вх.№ 
40/24.04.2019 г. 

Заповед № РД-08-255/30.04.2019 г. на кмета на община Сапарева баня, с 
вх.№60/30.04.2019 г.  

Заповед № РД-01-05-103/25.04.2019 г. на кмета на община Бобошево, с вх. 
№ 59/30.04.2019 г. 

Заповед № 3-228/03.05.2019 г.. на кмета на община Бобов дол, с вх.№ 
98/14.05.2019 г. 

Заповед № 3-90/30.04.2019 г. на кмета на община Невестино, с вх.№ 
56/30.04.2019 г. 

Заповед № РД-01-04-94/19.04.2019 г. на кмета на община Рила, с вх.№ 
53/25.04.2019 г. 

Заповед № РД-01-05-122/01.04.2019 г. на кмета на община Кочериново, с 
вх.№ 92/13.05.2019 г. 

На основание чл.10, ал.1, чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, 
Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК, 
Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, след проведено 
поименно гласуване с 14 гласа „За” взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 65-ЕП 



 Определя избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено 
зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1, както 
следва: 

Община Избирателна секция № Телефон за заявки Избирателни 

секции 

определени по 

реда чл.10, ал. 1 от 

ИК 

ОБЩИНА БОБОВ 

ДОЛ 

100400004 

гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - 

Културен дом 

0702 63915 

0702 63420 

0895656116 

няма 

ОБЩИНА 

БОБОШЕВО 

100500002 

гр.Бобошево в сградата на НЧ „Лоза 

1870” 

0879069317 няма 

ОБЩИНА 

ДУПНИЦА 

104800011 и 104800012  

 в спортна зала гр. Дупница 

0701 59241 

0877 510684 

няма 

ОБЩИНА 

КЮСТЕНДИЛ 

102900033, 

гр. Кюстендил, сградата на бившата 

Поликлиника 

078 55 12 11 ИС № 102900058 

ПГЛП „Владимир 

Димитров - 

Майстора" 

гр.Кюстендил, 

ул."Искър" № 5 

ОБЩИНА 

КОЧЕРИНОВО 

102700005  

с. Бараково, Клуб на инвалида 

0705 320 11 няма 

ОБЩИНА РИЛА 103800002  

гр. Рила, пл. „Възраждане"1  „Клуб на 

хората с увреждания 

0887564396 няма 

ОБЩИНА 

САПАРЕВА БАНЯ 

104100006 гр. Сапарева баня,  

 СОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 

3 

0707 233 78 

0886 188 388 

няма 

ОБЩИНА  

ТРЕКЛЯНО 

105000001 

с. Трекляно 

079276210 

079276211 

няма 

ОБЩИНА 

НЕВЕСТИНО 

103100012 - 

с. Невестино; административната 

сграда на ул."Владимир Поптомов" № 

17, ет.1 

07915 2230 няма 

Така определените избирателни секции не ограничават възможността на 
избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да 
гласуват и в друга избирателна секция по свой избор. 

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: Формиране на единния номер на избирателна 
секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и определяне броя на 
членовете на подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
община Бобов дол в изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България на 26 май 2019 г. 

 Налице са условията на Изборния кодекс и Решение № 96-ЕП от 08.04.2019 
г. на ЦИК за образуване на обща избирателна секция за гласуване с избирателна 
кутия на територията на  община Бобов дол. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.4, и т.6, чл.92, ал.5 от Изборния 
кодекс, Решение № 9-ЕП от 26.03.2019 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 № 66-ЕП 

Образува, формира и утвърждава единен номер на избирателна секция за 
гласуване с подвижна избирателна кутия и определя брой членове на подвижната 
секционна избирателна комисия на територията на община Бобов дол при 
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България на 26 май 2019 г., както следва: 

- единен номер на ПСИК с адрес: 100400027 - община Бобов дол 
- брой членове – 7. 

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: Назначаване  на подвижна секционна избирателна 
комисия на територията на Община Бобов дол, обл.Кюстендил в 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.№115/15.05.2019 г. в Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски. 

Към предложението са  предложени: предложение за състава на подвижна 
секционна избирателна комисия на територията на Община Бобов дол, 
предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 
копия от удостоверения за  актуално правно състояние на партиите и решения за 
създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в консултациите; 
протокол от консултациите; копие от съобщението за провеждане на 
консултациите и начина на обявяването му. 

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл.91, 
ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато 
е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на 
подвижна секционна избирателна комисия. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.4,  чл.89, ал.2 и чл.92, ал.5 от 
Изборния кодекс, Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 150-ЕП 
от 11.04.2019 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с 14 гласа „За” взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 67- ЕП 



Назначава подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
Община Бобов дол в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България на 26 май 2019 г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

100400027 
гр. Бобов 

дол 
ПСИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Бистра Василева Костадинова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоичко Кирилов Стоянов 

СЕКРЕТАР Соня Иванова Факирска 

ЧЛЕН Александър Борисов Чергарски 

ЧЛЕН Таня Бончева Иванова 

ЧЛЕН Даниела Иванова Йорданова 

ЧЛЕН Людмила Венчова Ангелова 

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: Промяна в състава на членовете на  ПП ДПС  в 
съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Невестино, 
обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. 

Постъпило е предложение с вх.№ 109/15.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на ПП ДПС за община Невестино, за промяна в съставите на СИК на 
територията на община Невестино, придружено с изискуемите надлежни откази 
от участия на назначените членове на СИК. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.4, и т.5 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 № 68-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Невестино, 
съгласно направените предложения от ПП ДПС и назначава ръководствата и 
членовете на СИК, както следва: 

103100001 Освобождава като член Тошко Атанасов Йосифов 
 Назначава като член Роза Павлова Васева 
103100003 Освобождава като член Людмил Асенов Велинов 
 Назначава като член Анета Георгиева Гайдарова 
103100004 Освобождава като член Бисер Димитров Стоянов 
 Назначава като член Благойка Георгиева Димитрова 
103100009 Освобождава като член Силвия Здравкова Алексова-

Стоянова 
 Назначава като член Юлиян Кирилов Златков 
103100011 Освобождава като член Стоян Стоименов Атанасов 



 Назначава като член Любомир Борисов Алексов 
103100013 Освобождава като секретар Йордан Петров Сотиров 
 Назначава като секретар Любомир Владимиров Христов 
103100014 Освобождава като член Веска Борисова Стойнева 
 Назначава като член Йордан Петров Сотиров 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

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: Промяна в състава на членовете на  ПП ДПС  в 
съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Дупница, 
обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. 

Постъпило е предложение с вх.№ 110/15.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на ПП ДПС за община Дупница, за промяна в съставите на СИК на 
територията на община Дупница, придружено с изискуемите надлежни откази от 
участия на назначените членове на СИК. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.4, и т.5 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 № 69-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница, 
съгласно направените предложения от ПП ДПС и назначава ръководствата и 
членовете на СИК, както следва: 

104800005 Освобождава като зам.-председател Галя Йорданова Илиева 
 Назначава като зам.-председател Анита Иванова Иванова 
104800006 Освобождава като член Анка Станчева Дойчинова 
 Назначава като член Десислава Василева Пишимарова 
104800008 Освобождава като член Христина Костадинова Христова 
 Назначава като член Анка Станчева Дойчинова 
104800010 Освобождава като член Миглена Валентинова Милошева 
 Назначава като член Ленин Георгиев Станкев 
104800012 Освобождава като член Андрей Емилов Благоев 
 Назначава като член Янка Алиева Папукчиева 
104800015 Освобождава като член Пенка Йорданова Крушовска 
 Назначава като член Юлия Йорданова Орозова 
104800016 Освобождава като член Юлия Йорданова Орозова 
 Назначава като член Пенка Йорданова Крушовска 
104800017 Освобождава като член Симона Веселинова Белеганска 
 Назначава като член Зоя Костадинова Алексиева 
104800018 Освобождава като секретар Илиян Димитров Янков 
 Назначава като секретар Жулиета Димитрова Николова 
104800019 Освобождава като член Зоя Костадинова Алексиева 
 Назначава като член Симона Веселинова Белеганска 
104800020 Освобождава като член Миленка Цекова Стоянова 



 Назначава като член Илиан Димитров Янев 
104800021 Освобождава като председател Мариана Атанасова Донева 
 Назначава като председател Надежда Михайлова Сърбова 
104800022 Освобождава като зам.-председател Славчо Йорданов Въргов 
 Назначава като зам.-председател Маргарита Димитрова Кадийска 
104800023 Освобождава като член Стефка Видинова Въргова 
 Назначава като член Ивона Стефанова Димитрова 
104800024 Освобождава като член Йордан Борисов Малинов 
 Назначава като член Мая Александрова Димитрова 
104800025 Освобождава като зам.-председател Веска Борисова Коларова 
 Назначава като зам.-председател Цветанка Георгиева Първанова 
104800031 Освобождава като член Надежда Михайлова Сърбова 
 Назначава като член Зорка Благоева Вучкова 
104800032 Освобождава като член Петър Йорданов Божков 
 Назначава като член Атанас Георгиев Райнов 
104800034 Освобождава като секретар Михаела Любомирова Бедникова 
 Назначава като секретар Надежда Николаева Димитрова 
104800035 Освобождава като член Олга Василева Левенова 
 Назначава като член Виолета Димитрова Райнова 
104800042 Освобождава като секретар Димитър Костадинов Джермански 
 Назначава като секретар Милка Ленинова Благоева 
104800044 Освобождава като член Любчо Славчов Станкев 
 Назначава като член Георги Стоянов Лазаров 
104800057 Освобождава като секретар Светла Стефанова Симеонова 
 Назначава като секретар Даниела Георгиева Камджилова 
104800067 Освобождава като член Елена Георгиева Малкочева 
 Назначава като член Георги Василев Мавров 
104800070 Освобождава като член Георги Василев Мавров 
 Назначава като член Ивета Станкева Василкова 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

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: Сключване на граждански договори със 
специалисти към Районна избирателна комисия в Десети  район - Кюстендилски. 

 На основание чл. 70, ал. 4 и ал. 6, чл.72, ал. 1, т. 1 от ИК, Решение № 39-ЕП от 
02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 година на ЦИК,  Районна 
избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски, след проведено поименно 
гласуване с 14 гласа „За”,  взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 70-ЕП 

1. Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети район - 

Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на 

граждански договори със специалисти към Районна избирателна комисия в 

Десети район - Кюстендилски за периода на подготовка за предаване на 

изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК 

при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането 

на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на 

книжата в ЦИК с:  



- Йордан Каменов Тодоров – специалист с еднократно възнаграждение – 

100,00 лв. 

 - Олег Стоянов Крумов  - специалист с еднократно възнаграждение – 100,00 

лв. 

- Биляна Павлова Стойнева - специалист - с еднократно възнаграждение – 

100,00 лв. 

 

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/ 

 

 

 

 


