
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

08.02.2017 г. 

1. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен  
район – Кюстендилски за община Кюстендил за изборите  за народни 
представители на 26 март 2017 година. 
                                                                                Докладва: Любомир Стоилков 

2. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Дупница за изборите  за народни представители 
на 26 март 2017 година. 
                                                                                Докладва: Любомир Стоилков 

3. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Бобов дол за изборите  за народни 
представители на 26 март 2017 година. 
                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

4. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Сапарева баня за изборите  за народни 
представители на 26 март 2017 година. 
                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

5. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Бобошево за изборите  за народни 
представители на 26 март 2017 година. 
                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

6. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Невестино за изборите  за народни 
представители на 26 март 2017 година. 
                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

7. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Кочериново за изборите  за народни 
представители на 26 март 2017 година. 
                                                                                   Докладва: Любомир Стоилков 

8. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Рила за изборите  за народни представители на 
26 март 2017 година. 
                                                                                Докладва: Любомир Стоилков 

9. Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за община Трекляно за изборите  за народни 
представители на 26 март 2017 година. 
                                                                                Докладва: Любомир Стоилков 

10. 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: Любомир Стоилков 

11. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), 

както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 



ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г.., съобразно броя на 

избирателите за съответните избирателни секции за община Кюстендил. 

                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

12. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), 

както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съобразно броя на 

избирателите за съответните  избирателни секции  за община Дупница. 

                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

13. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), 

както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съобразно броя на 

избирателите за съответните избирателни секции за община Бобов дол. 

                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

14. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) 

,както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съобразно броя на 

избирателите за съответните  избирателни секции за община Сапарева баня. 

                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

15. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), 

както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съобразно броя на 

избирателите за  съответните избирателни секции за община Бобошево. 

                                                                                Докладва: Любомир Стоилков 

16. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), 

както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съобразно броя на 

избирателите за съответните  избирателни секции за община Невестино. 

                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

17. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) 

,както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съобразно броя на 

избирателите за съответните избирателни  секции за община Кочериново. 

                                                                                Докладва: Любомир Стоилков 

18. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), 

както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 



изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съобразно броя на 

избирателите за съответните  избирателни секции за община Рила. 

                                                                               Докладва: Любомир Стоилков 

19. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), 

както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и 

ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г. г., съобразно броя на 

избирателите за съответните избирателни секции за община Трекляно. 

                                                                                 Докладва: Любомир Стоилков 

 

20.Приемане на И Н С Т Р У К Ц И Я за мерки и средства за защита на личните 

данни на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

за изборите  за народни представители на 26 март 2017 година. 

                                                                                            Докладва: Любомир Стоилков 

 

 


