
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 9-НС 

 

 Днес, 22.02.2017 година от 17:30 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, Константин Димов Дингозов, 
Марина Валентинова Иванова, Миленка Цекова Стоянова, Силвия Йорданова 
Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов, Десислава Любенова Шопова и Иван 
Порфиров Мишков 

 Отсъстват: Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Десислава 
Красимирова Ангелова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Относно: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните 
избирателни комисии  № 100500001 и №100500002 в гр. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

2. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500003 с.Слатино общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година.  

Докладва:Красимир Петров 

3. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500004, с.Усойка, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година.  

Докладва:Красимир Петров 

4. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500005 с.Блажиево и с.Каменик, 
общ.Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

5. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500006 с.Сопово, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

6. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500007, с. Висока Могила и с.Циклово, общ. 



Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

7. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500008, с.Вуково общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

8. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500009, с.Доброво, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

9. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500010, с.Скрино, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

10. Относно: Назначаване на членовете и ръководството на секционно 
избирателна комисия № 100500011, с.Бадино, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

11.  Относно: Утвърждава списък с резервните членове на секционните 
избирателни комисии в община Бобошево за произвеждане на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 година. 

Докладва:Красимир Петров 

12. Относно: поправка на техническа грешка, допусната в Решение №34- 

НС/18.02.2017 г. на РИК- Кюстендил. 

Докладва:Красимир Петров 
13. Относно: поправка на техническа грешка, допусната в Решение №33- 

НС/18.02.2017 г. на РИК- Кюстендил. 

Докладва:Красимир Петров 

14. Относно: поправка на техническа грешка, допусната в Решение №51- 

НС/21.02.2017 г. на РИК- Кюстендил. 

Докладва:Красимир Петров 

По т.1 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководствата на 
секционните избирателни комисии  № 100500001 и №100500002 в гр. Бобошево, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 



2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в Бобошево; Пълномощно № 
20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. 
на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  

Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в Бобошево;  Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на  
Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 



Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 52 

Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни 
комисии № 100500001 и №100500002 в гр. Бобошево, обл.Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година, 
както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500001 БОБОШЕВО 

Читалище 
"Лоза" - ІІ 

етаж, 
ул."Единство" 

№ 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Николов Миладинов 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Наташа Седевова Паргова 

СЕКРЕТАР Стефка Георгиева Лунджова  

ЧЛЕН Стойчо Георгиев Сарафски 

ЧЛЕН Мариян Христов Ценов 

ЧЛЕН Валентина Георгиева Зарева  

ЧЛЕН Николета Ивова Лунджова 

ЧЛЕН Лилия Миланова Кьосева 

ЧЛЕН Иванка Атанасова Галчева 

100500002 БОБОШЕВО 

Читалище 
"Лоза"- І етаж, 
ул."Единство" 

№ 1 ет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Наташа Добрева Везенкова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Екатерина Сотирова Бачева 

СЕКРЕТАР 
Юлиана Венцеслевова 
Стаменова 

ЧЛЕН Йордан Христов Лунджов 

ЧЛЕН Иван Милчов Паргов 

ЧЛЕН 
Дафинка Аспарухова 
Михайлова 

ЧЛЕН 
Венетка Кирилова 
Лунджова 

ЧЛЕН 
Гюргена Кирилова 
Георгиева 

ЧЛЕН Крум Кирилов Китин 

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



По т.2 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500003 с.Слатино общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1 
бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 16.02.2017 г. – 1 бр.  
представени от представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; 
Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народни 
представители за народно събрание на 05 октомври 2014 година на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  

Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 



2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община 
Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 53 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№ 100500003,  с.Слатино, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

100500003 С.СЛАТИНО 
ул."Божур" 

№ 33, зала в 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванка Георгиева Гиздова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Невена Методиева 
Грозданова 

СЕКРЕТАР 
Борислава Александрова 
Иванова 

ЧЛЕН Жулиета Йовчева Дичева 

ЧЛЕН Ангел Ивайлов Димитров 

ЧЛЕН Анна Петрова Динкова 

ЧЛЕН 
Мария Здравкова 
Бранкова 

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



По т.3 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500004, с.Усойка, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  

Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 



2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 54 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№ 100500004, с.Усойка, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500004 С.УСОЙКА 
ул."Св.Иван 

Рилски" № 4 
Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Николай Димитров 
Гергинов 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Албена Любенова 
Иванова 

СЕКРЕТАР 
Кристина Ивова 
Лунджова 

ЧЛЕН 
Валентина Илиева 
Николова 

ЧЛЕН 
Радка Димитрова 
Войнова 

ЧЛЕН 
Емилия Йорданова 
Земеделска 

ЧЛЕН 
Михаела Димитрова 
Кепова 

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



По т.4 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500005 в с.Блажиево и с.Каменик, 
общ.Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан от 
участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  

Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 



на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 55 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№ 100500005, с.Блажиево и с.Каменик, общ.Бобошево, обл.Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година, 
както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500005 
С.БЛАЖИЕВО 

И 
С.КАМЕНИК 

ул."Св.Иван 
Рилски" № 2 
помещение 

в 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Емилия Димитрова 
Кочева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Цветелина Вергилова 
Янчева 

СЕКРЕТАР 
Мариела Димитрова 
Димитрова 

ЧЛЕН 
Ивайло Бориславов 
Иванов 

ЧЛЕН 
Лозина Йорданова 
Николова 

ЧЛЕН 
Гергана Петрова 
Гергинова 

ЧЛЕН 
Марияна Стефанова 
Стоименова 

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



По т.5 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500006 в с.Сопово, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  

Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 



2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 56 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№100500006, с.Сопово, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500006 С.СОПОВО 
помещение 

в 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Снежана Николова 
Ушатова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Димитрина Георгиева 
Лунджова 

СЕКРЕТАР 
Лалка Василева 
Маринова 

ЧЛЕН 
Олга Димитрова 
Врачева 

ЧЛЕН 
Димитър Цветков 
Йорданов 

ЧЛЕН 
Аспарух Кирилов 
Василкьов 

ЧЛЕН Велизар Венев Лазов 

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



По т.6 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500007, с. Висока Могила и с.Циклово, общ. 
Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  

Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 



2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 57 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№ 100500007,  с. Висока Могила и с.Циклово, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година, 
както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500007 
С.ВИСОКА 
МОГИЛА И 

С.ЦИКЛОВО 

помещение 
в 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Живка Методиева 
Китановска 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Росица Николова 
Падалска-Аргирова 

СЕКРЕТАР 
Росица Костадинова 
Паргова 

ЧЛЕН 
Костадин Василев 
Бошикьов 

ЧЛЕН 
Теменужка Спасова 
Ковачка 

ЧЛЕН 
Милена Яворова 
Кьосева 

ЧЛЕН 
Виктор Методиев 
Стоилов 



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

По т.7 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500008, с.Вуково общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  



Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 58 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№ 100500008, с.Вуково, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

100500008 С.ВУКОВО 
помещение в 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Миглена Викторова 
Зарева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Теодора Станоева 
Испиридонова 

СЕКРЕТАР 
Светла Костадинова 
Гергинова 

ЧЛЕН 
Божидар Георгиев 
Испиридонов 

ЧЛЕН 
Цвета Йорданова 
Иванова 

ЧЛЕН 
Десислава Ванчова 
Самаринова 

ЧЛЕН 
Росен Бориславов 
Станоев 



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

По т.8 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500009, с.Доброво, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК вобщина Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  



Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 59 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№ 100500009, с.Доброво, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500009 С.ДОБРОВО 
помещение 

в 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Анна Людмилова 
Стоева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Емилия Любенова 
Бошикьова 

СЕКРЕТАР 
Кристина Николаева 
Шиникова 

ЧЛЕН 
Йордан Георгиев 
Пракарски 

ЧЛЕН 
Десислава Георгиева 
Мичова 

ЧЛЕН 
Севделин Георгиев 
Лунджов 

ЧЛЕН 
Теменушка Николова 
Димитрова 



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

По т.9 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500010, с.Скрино, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  



Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 60 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№100500010, с.Скрино, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500010 С.СКРИНО 
помещение 

в 
училището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Венка Христова 
Коларска 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Любка Станкева 
Кадийска 

СЕКРЕТАР 
Спаска Кирилова 
Петкова 

ЧЛЕН 
Йордан Василев 
Пальов 

ЧЛЕН 
Деница Георгиева 
Мичова  

ЧЛЕН 

Силвия Атанасова 
Паргова-Иванова 

ЧЛЕН 
Йордан Лазаров 
Стоянов 



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

По т.10 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия № 100500011, с.Бадино, общ. Бобошево, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  



Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 61 

Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия 
№ 100500011,  с.Бадино, общ. Бобошево, обл.Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

100500011 С.БАДИНО 
помещение 

в 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Емилия Веселинова 
Люнгова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Иван Стоянов Петков 

СЕКРЕТАР 
Анастасия Николова 
Граховска 

ЧЛЕН 
Анелия Асенова 
Земеделска 

ЧЛЕН 
Десислава Радоева 
Кепова 

ЧЛЕН 
Калина Велинова 
Александрова 

ЧЛЕН 
Наталия Стоименова 
Мишева 



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

По т.11 от дневния ред: Утвърждава списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии в община Бобошево за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 година 

Постъпило е предложение от Крум Георгиев Маринов – кмет на община 
Бобошево с вх. № 41/17.02.2017 година в 12:45 часа в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, 
ал. 8 от Изборния кодекс: 

1. Предложение  от кмета на община Бобошево  за съставите на СИК в община 
Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година; 

2. Протокол от проведени консултации  с изх.№ 550/16.02.2017 г., подписан 
от участващите в консултацията лица; 

3. Заповед № РД-01-05-42/16.02.2017 г. на Кмета на община Бобошево - Крум 
Маринов, с която е определен Костадин Гергинов – зам.-кмет на община 
Бобошево да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Бобошево;   

4. Покана с изх.№ 462/13.02.2017 г. до местните ръководства на партиите и 
коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017г. и Пълномощно № 005/27.01.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „ГЕРБ”;  

Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощно изх. № 636/08.02.2017 г.  и Решение за 
образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 43-то 
Народно събрание на Република България насрочени  на 5 октомври 2014 година 
от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 
Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България” от 09.05.2016 
г.; 

 Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК в община Бобошево; 
Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 02-10/10.02.2017 г., 
представени от представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние 
от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”;  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в 
община Бобошево; Пълномощни от 08.02.2017 г. – 1 бр.; Пълномощно от 
06.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 13.02.2017 г. – 1 бр. Пълномощно от 
16.02.2017 г. – 1 бр.  представени от представителя на Коалиция от партии 
„Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за участие в 
изборите за народни представители за народно събрание на 05 октомври 2014 
година на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр., представени от 
представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, Решение за създаване 
на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на България”  и ПП „ВМРО 
– Българско национално движение” от 07.08.2014 г.;  



Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
в община Бобошево; Пълномощно – 1 бр. представено от представителя на  КП 
„България без цензура”, Решение за създаване на коалиция от партии „България 
без цензура”  за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 
2014 г. от 18.08.2014 г.;  Допълнително споразумение към Решение за създаване 
на коалиция от партии „България без цензура”  за участие в изборите за народни 
представители на 05 октомври 2014г.  от 20.08.2014 г.; Споразумение за 
разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във 
връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 
г. от 15.02.2017 г.; Удостоверение за актуално правно състояние от 03.02.2017 г. на 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” /БДЦ/; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК в а община Бобошево; 
Пълномощни от 31.01.2017 г.  – 2 бр., представени от представителя на ПП 
„АТАКА";  Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Атака” 

 и Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК в община Бобошево;  Пълномощно от 
25.01.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 10.02.2017 г. – 1 бр.  представени от 
представителя на  Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”. 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 
констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове 
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 
ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево. 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение №4182-НС/01.02.2017  г. на 
ЦИК, Решение № 4237-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  с което са приети Методически 
указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 
териториите на общините в него в изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. и Решение №23-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 62 

Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни 
комисии в община Бобошево за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година, както следва:  

№ по 
ред 

Трите имена Е Г Н  ПП 
/Коалиция 

1 Ганка Игнатова Карашова 6508152837 ГЕРБ 
2 Боряна Тотева Тотева-Василева 8706102838 ГЕРБ 
3 Димитрина Крумова Кочева  6102222850 ГЕРБ 
4 Йорданка Илиева Павлевчева 5304072858 БСП ЛБ 
5 Стефан Мирчев Груйчев 4501012969 БСП ЛБ 
6 Иванка Йорданова Вуковска 9112112835 БСП ЛБ 
7 Калинка Райчова Цветина 4108112857 Атака 
8 Пламен Костадинов Везенков 5705303004 Атака 
9 Николайчо Стефанов Гергинов 4112246769 ПФ 
10 Тинка Николова Гергинова 4709216919 ПФ 
11 Гергана Костадинова Лунджова 7005202877 ББЦ 
12 Атанас Йорданов Бранков 9010062829 АБВ 
13 Виктория Павлова Бошикьова 4508062832 АБВ 



14 Светла Кирилова Китова 6307102897 АБВ 

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

 По т.12 от дневния ред: поправка на техническа грешка, допусната в 
Решение №34- НС/18.02.2017 г. на РИК- Кюстендил. 

 Постъпило е писмо с вх. №70/22.02.2017 г. в 12:25 часа в РИК- Кюстендил 
от упълномощения представител на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ” с 
приложено към него  заявление-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК, с което се 
иска да бъде извършена поправка на техническа грешка, допусната в 
депозираното предложение с Вх. №3/18.02.2017 г. и приложената към 
предложението заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 за Радослав Йорданов 
Радославов в Решение № 34- НС/18.02.2017 г. на РИК- Кюстендил, изразяваща се в 
следното: 

Направеното предложение от коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ” за 
регистрация на кандидатска листа, заведено във входящия регистър на 
кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 26 март 
2017 г. под №3/18.02.2017 г. , регистрираният под № 1 Радослав Йорданов 
Радославов в кандидатската листа на коалиция „Коалиция на недоволните”- „ЕГН 
……..”, следва да се чете „ЕГН ……..”. 

На основание чл. 70, ал. 4 и ал. 6, и чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от Изборния кодекс, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 63 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 34-
НС/18.02.2017 г. на РИК- Кюстендил, като регистрираният под № 1 в 
кандидатската листа на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ”- „Радослав 
Йорданов Радославов с ЕГН ……..”, да се чете „Радослав Йорданов Радославов с ЕГН 
……..”. 

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

По т.13 от дневния ред: поправка на техническа грешка, допусната в 
Решение №33- НС/18.02.2017 г. на РИК- Кюстендил. 

Постъпило е писмо с вх. №72/22.02.2017 г. в 13:01 часа в РИК- Кюстендил 
от упълномощения представител на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ”, с приложено към него  заявление-декларация по чл.255, ал.1, т.3 
от ИК, копие на лична карта, с което се иска да бъде извършена поправка на 
техническа грешка, допусната в депозираното предложение с Вх. №2/18.02.2017 г. 
и приложената към предложението заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3  от 
Йонка Младенова Величкова в Решение № 33-НС/18.02.2017 г. на РИК- 
Кюстендил, изразяваща се в следното: 

Направеното предложение от партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ”, за регистрация на кандидатска листа, заведено във входящия 



регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. под №2/18.02.2017 г. , регистрираният под № 2 
Йонка Младенова Величкова в кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” - „Йонка Младенова Величкова”, следва да се чете 
„Йонка Младенова Величкова – Георгиева”. 

На основание чл. 70, ал. 4 и ал. 6, и чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от Изборния кодекс, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 64 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 33-
НС/18.02.2017 г. на РИК- Кюстендил, като регистрираният под № 2 в 
кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”, 
„Йонка Младенова Величкова”, да се чете „Йонка Младенова Величкова – 
Георгиева”. 

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

По т.14 от дневния ред: поправка на техническа грешка, допусната в 
Решение №51-НС/21.02.2017 г. на РИК- Кюстендил. 

Постъпило е писмо с вх. №71/22.02.2017 г. в 12:38 часа в РИК- Кюстендил 
от упълномощения представител на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС 
НАРОДЕН”, с приложено към него  заявление-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК, 
с което се иска да бъде извършена поправка на техническа грешка, допусната в 
депозираното предложение с Вх. №20/21.02.2017 г. и приложената към 
предложението заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3  от Ани Петрова 
Караджинова в Решение № 51-НС/21.02.2017 г. на РИК- Кюстендил, изразяваща се 
в следното: 

Направеното предложение от Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС 
НАРОДЕН”, за регистрация на кандидатска листа, заведено във входящия 
регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. под №20/21.02.2017 г. , регистрираният под № 4 
Ани Петрова Караджинова в кандидатската листа на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ 
БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН” - „Ани Петрова Караджинова”, следва да се чете „Ани 
Петрова Караджинова-Кьосева”. 

На основание чл. 70, ал. 4 и ал. 6, и чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от Изборния кодекс, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 11 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 65 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 51-
НС/21.02.2017 г. на РИК- Кюстендил, като регистрираният под № 4 в 
кандидатската листа на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН””, 
„Ани Петрова Караджинова”, да се чете „Ани Петрова Караджинова-Кьосева”. 



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/ 

 

 


