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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 

КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 18 – ЕП 

 

 Днес, 25 май 2019 година от 20:20 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:, Александра Колева, Илиян Георгиев Хаджийски, Симеонка 
Асенова Велкова-Манова, Евелина Стефанова Нешева, Венцеслав Благоев 
Механджийски, Поля Василева Велинова, Силвия Йорданова Петрова, Бойко 
Седефов Соколов и Стоян Кирилов Стоянов 

Отсъстват: Красимир Любомиров Петров, Ивета Албертова Лазарова, , 
Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Камелия Тодорова Петрова, Емил 
Йорданов Атанасов и Цветанка Емилова Харалампиева 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

По т.1 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на КП „БСП за 
България”, ПП ГЕРБ и ДПС 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. 

По т.2 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на КП 
„Обединени патриоти”  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. 

По т.3 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на 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. 

По т.4 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на ПП ГЕРБ  в 
избирателни секции на територията на община Сапарева баня, обл.Кюстендил за 
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България, насрочени за 26 май 2019 г. 

По т.5 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на КП 
„Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и Атака” 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: Ил.Хаджийски 
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По т.1 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на КП „БСП за 
България”, ПП ГЕРБ и ДПС 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. 

Постъпили са предложения с вх.№ 248/25.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на Коалиция „БСП за България” и с вх.№ 250/25.05.2019 г.. в 
Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от 
упълномощения представител на ПП ГЕРБ  и с вх.№ 252/25.05.2019 г.. в Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от 
упълномощения представител на ПП ДПС 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 9 гласа „За” взе 
следното: 

РЕШЕНИЕ №129-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница, 
съгласно направените предложения от Коалиция „БСП за България“, ПП ГЕРБ и 
ДПС, както следва: 
104800002 Освобождава като член Денис Красимиров 

Димитров 

 Назначава като член Ивона Николова Василева 

104800005 Освобождава като член Ирина Василова Яньова 

 Назначава като член Стефка Крумова Георгиева 

104800013 Освобождава като член Мила Стоянова Мишайкова 

 Назначава като член Иванка Драганова Караджова 

104800014 Освобождава като секретар Гергана Борисова 

Владимирова 

 Назначава като секретар Иванка Боянова 

Викторова 

104800021 Освобождава като член Недка Стойчева Василева 

 Назначава като член Иван Славков Ангелов 

104800021 Освобождава като член Ивана Славчова Данаилова 

 Назначава като член Веска Димитрова Ранова 

104800024 Освобождава като член Валентин Иванов 

Цинцарски 

 Назначава като член Евгения Христова Цинцарска 

104800031 Освобождава като член Петрана Ценева 

Владимирова 

 Назначава като член Димитринка Симеонова 

Симеонова 
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104800037 Освобождава като председател Емела Екремова 

Ибраимова 

 Назначава като председател Емануелка Ангелова 

Георгиева 

104800038 Освобождава като секретар Светла Стоянова 

Тренева 

 Назначава като секретар Тодор Кирилов Десподов 

104800044 Освобождава като председател Емилия Георгиева 

Колибарска 

 Назначава като председател Георги Димитров 

Колибарски 

104800045 Освобождава като член Виолета Иванова Николова 

 Назначава като член Станойко Василев Иванов 

104800049 Освобождава като председател Лили Стоянова 

Георгиева 

 Назначава като председател Драган Валентинов 

Митков 

104800068 Освобождава като член Петър Иванов Петров 

 Назначава като член Даниела Иванова Лукарова 

104800068 Освобождава като член Весела Валериева 

Миладинов 

 Назначава като член Милена Иванова Бачева 

104800072 Освобождава като председател Георги Кирилов 

Тодоров 

 Назначава като председател Камелия Каменова 

Павлова 

104800072 Освобождава като зам.-председател Лидия 

Стоянова Петрова 

 Назначава като зам.-председател Мартин 

Валентинов Митков 

 

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 съставите на членовете на КП 
„Обединени патриоти”  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. 

Постъпило е предложение с вх.№ 249/25.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на Коалиция „Обединени патриоти” за промяна в съставите на СИК 
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на територията на община Кюстендил, 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 9 гласа „За” взе 
следното: 

РЕШЕНИЕ №130-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил, съгласно направените предложения от Коалиция „Обединени 
патриоти”, както следва: 
102900105 Освобождава като член Йордан Димитров Петров 

 Назначава като член Пламен Василиев Велинов 

 

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 съставите на членовете на 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. 

Постъпило е предложение с вх.№ 249/25.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на ПП ГЕРБ за промяна в съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил, 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 9 гласа „За” взе 
следното: 

РЕШЕНИЕ №131-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол, 
съгласно направените предложения от ПП ГЕРБ, както следва: 
100400004 Освобождава като член Васил Кирилов Васев 

 Назначава като член Йордан Динков Дашков 

100400004 Освобождава като член Михаил Валентинов  

Михайлов 

 Назначава като член Мая Огнянова Любенова 

 



5 

 

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. 

Междувременно на заседанието се явяват още двама членове. 

По т.4 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на ПП ГЕРБ  в 
избирателни секции на територията на община Сапарева баня, 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.№ 253/25.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на ПП ГЕРБ за промяна в съставите на СИК на територията на 
община Сапарева баня, 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 11 гласа „За” взе 
следното: 

РЕШЕНИЕ №132-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Сапарева 
баня, съгласно направените предложения от ПП ГЕРБ, както следва: 
104100004 Освобождава като секретар Райна Димитрова 

Сотирова 

 Назначава като секретар Нора Найденова Христова 

 

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.5 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете на КП 
„Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и Атака” 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.№ 255/25.05.2019 г. в Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендилски, подписано от упълномощения 
представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, ВМР и Атака” за промяна в 
съставите на СИК на територията на община Дупница, придружено с изискуемите 
надлежни откази от участия на назначените членове на СИК. 
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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 11 гласа „За” взе 
следното: 

РЕШЕНИЕ №133-ЕП 

Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница, 
съгласно направените предложения от КП „Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и 
Атака”, както следва: 
104800062 Освобождава като секретар Веселина Борисова 

Симова 

 Назначава като секретар Антон Митков Дамянкин 

 

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. 

 

 

Зам.-Председател: 
     /Ил.Хаджийски/ 
Секретар:  
 /Симеонка Велкова-Манова/ 

 

 


