
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3-НС 

 

 Днес, 14.02.2017 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на 
втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в състав:   

 

 Присъствали: Красимир Любомиров Петров, Александра Колева, Любомир 
Пенев Стоилков, Симеонка Асенова Велкова-Манова, Марина Валентинова 
Иванова, Десислава Красимирова Ангелова, Десислава Василева Костадинова-
Стоянова,  Силвия Йорданова Генкова, Иван Порфиров Мишков, Ивайло Радойчев 
Анастасов и Десислава Любенова Шопова 

 Отсъстват: Константин Димов Дингозов  и Миленка Цекова Стоянова 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Определяне на отговорници по общини в Десети  изборен район – 

Кюстендилски. 

                                                                               Докладва: Красимир Петров 

 

2. Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните 

книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, 

контролиране  и съпровождане на транспортните средства до Областна 

администрация – Кюстендил 

                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

 

 

По т.1 от дневния ред: Определяне на отговорници по общини в Десети  
изборен район – Кюстендилски. 

 

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

избирателна комисия в Десети  изборен район – Кюстендилски, след проведено 

гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   



РЕШЕНИЕ № 29-НС 

Определя отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски, 
както следва:   

№ по 
ред  

Община  
Отговорник от Районна избирателна комисия в 
Десети  район - Кюстендил  

1.  
ОБЩИНА 
БОБОШЕВО  

Константин Димов Дингозов 

2.  
ОБЩИНА БОБОВ 
ДОЛ  

Ивайло Радойчев Анастасов 

3.  ОБЩИНА ДУПНИЦА  Десислава Василева Костадинова-Стоянова 

4.  
ОБЩИНА 
КЮСТЕНДИЛ  

Силвия Йорданова Генкова 

5.  
ОБЩИНА 
КОЧЕРИНОВО  

Марина Валентинова Иванова 

6.  
ОБЩИНА 
НЕВЕСТИНО  

Александра Колева 

7.  ОБЩИНА РИЛА  Десислава Любенова Шопова 

8.  
ОБЩИНА САПАРЕВА 
БАНЯ  

Десислава Василева Костадинова-Стоянова 

9.  ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО  Миленка Цекова Стоянова 

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

По т.2 от дневния ред: Осъществяване на контрол при предаването и 
приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени 
бюлетини, контролиране  и съпровождане на транспортните средства до 
Областна администрация – Кюстендил. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.13 от Изборния кодекс, 
Решение № 4278-НС от 11.02.2017 г. на ЦИК на ЦИК, Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 11 
гласа „За”, взе следното   

РЕШЕНИЕ №30-НС 

 

Упълномощава Десислава Красимирова Ангелова и Марина Валентинова 
Иванова - членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 
Кюстендилски да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и 
материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, 
разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемно-
предавателни протоколи във връзка с произвеждането на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 



Упълномощава Десислава Красимирова Ангелова и Марина Валентинова 
Иванова - членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 
Кюстендилски да участват при предаване и приемане на  отпечатаните хартиени 
бюлетини, съвместно с представител на Областна администрация – Кюстендил по 
предварително утвърден график в присъствието на упълномощени 
представители на печатницата изпълнител, да подпишат приемо-предавателните 
протоколи, както и да съпроводят транспортните средства с хартиените 
бюлетини до сградата на Областна администрация – Кюстендил. 

Упълномощава Десислава Красимирова Ангелова и Марина Валентинова 
Иванова - членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 
Кюстендилски да осъществят контрол по разпределението на хартиените 
бюлетини съвместно с Областна администрация – Кюстендил  по общини и 
подпишат  приемо-предавателните протоколи. 

Упълномощава Десислава Красимирова Ангелова и Марина Валентинова 
Иванова, съвместно с Областна администрация – Кюстендил да предават изборни 
книжа и материали при тяхното разпределяне на съответните общини на 
територията на Десети изборен район – Кюстендилски, както и да подписват 
съответните приемно-предавателни протоколи съвместно с представител на 
Областна администрация – Кюстендил. 

Упълномощава Десислава Красимирова Ангелова и Марина Валентинова 
Иванова  - членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 
Кюстендилски, да участват съвместно с Областна администрация Кюстендил при 
приемане и предаване на всякакви други изборни книжа и документи, неописани 
по- горе, на съответните общински администрации. 

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

 

 

Председател: 

     /Красимир Петров / 

Секретар: 

 /Симеонка Велкова-Манова/ 

 

 


