
ДНЕВЕН РЕД 
 

24.05. 2019 г. от 17:00 ч. 
 
№ 
по 

ред 

Относно Докладчик 

1 Промяна в съставите на членовете на  Колиция 
„БСП за България“, ПП“Воля“, ПП“Движение за 
права и свободи“ и КП „Обединени патриоти-
НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в избирателни секции на 
територията на община Кюстендил, 
обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за 
членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 
г. 

Красимир Петров – 
Председател на РИК – 
Кюстендил 

2. Промяна в съставите на членовете на  КП 
„Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА И ВМРО“, 
ПП“Воля“ и ПП ГЕРБ 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. 

Красимир Петров – 
Председател на РИК – 
Кюстендил 

3 Промяна в съставите на членовете на  ПП ГЕРБ 
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. 

 

4 Промяна в съставите на членовете на  ПП“Воля“  
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. 

 

5 Промяна в съставите на членовете на  ПП 
“Воля“ и ПП ГЕРБ 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. 

 

6 Промяна в съставите на членовете на  
Коалиция „БСП за България“ 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. 

 

7 Публикуване на упълномощени представители 
КП ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ /НФСБ И 
СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА/. 

 

8 Публикуване на упълномощени представители 
„Демократична България – Обединение”. 

 

9 Закриване на избирателни секции на 
територията на община Дупница 

 

10 Публикуване на упълномощени представители 
на КП ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ 
/НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА/. 

 

11 Публикуване на упълномощени представители 
на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ”. 

 

12 Публикуване на упълномощени представители 
на ПП „ВМРО –Българско Национално 
движение”- 

 

13 Публикуване на упълномощени представители 
ПП ГЕРБ. 

 

14 Публикуване на упълномощени представители 
ПП „Движение за права и свобода”. 

 

15 Публикуване на упълномощени представители 
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ”. 

 

 

 


