
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 10-НС 

 

 Днес, 23.02.2017 година от 17:00 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, Константин Димов Дингозов, 
Марина Валентинова Иванова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Силвия 
Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов, Десислава Любенова 
Шопова,Иван Порфиров Мишков и Десислава Красимирова Ангелова 

 Отсъстват: Миленка Цекова Стоянова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100001 с. Ваксево, община Невестино, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

2. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100002, с. Църварица, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

3. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100003 с. Четирци, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

4. Относно:Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100004, с. Долна Козница, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

5. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100005, с. Друмохар, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

6. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100006, с. Еремия, община Невестино, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  



Докладва: Красимир Петров 

7. Относно:  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100007, с. Згурово, община Невестино, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

8. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100008, с.Илия и с.Ветрен, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

9. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100009, с.Кадровица, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г. 

Докладва: Красимир Петров 

10. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100010, с.Лиляч, община Невестино, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

11. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100011 с. Мърводол, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

12. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100012, с.Невестино, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

13. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100013 с. Неделкова Гращица, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

14. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100014, с.Пастух, община Невестино, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

15. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100015, с.Пелатиково, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

16. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100016, с. Тишаново, община 
Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Докладва: Красимир Петров 

17. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100017, с.Рашка Гращица, община 



Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

18. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100018, с.Смоличано и с.Длъхчево 
Сабляр, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

19. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия в избирателна секция № 103100019, с.Страдалово и с.Раково, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

20. Относно: Утвърждава списък с резервните членове на секционните 
избирателни комисии на територията на община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

21. Относно: Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателна 
комисия на територията на гр. Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

22. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900062, с.Мазарачево, община Кюстендил, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

23. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900063, с.Драговищица, община Кюстендил, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                          Докладва: Красимир Петров 

24. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900064, с.Гюешево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

25. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900065, с.Каменичка Скакавица, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г. 
                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

26. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900066, с.Преколница, община Кюстендил, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

27. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900067, с.Раненци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г. 
                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

28. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900068, с.Долно село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

29. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900069, с.Бобешино, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  



                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

30. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900070, с.Полска Скакавица, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

31. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900071, с.Гърляно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

32. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900072, с.Вратца, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

33. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900073, с.Горна Брестница, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

34. Относно:  Назначава членовете и ръководствата на секционно 
избирателни комисии  №102900074 и № 102900075, с..Жиленци, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

35. Относно:  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900076, с.Грамаждано, община Кюстендил, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

36. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900077, с.Богослов, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

37. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900078, с.Горановци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

38. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900079, с.Ново село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

39. Относно: Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателни 
комисии № 102900080 и № 102900081, с.Слокощица, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  
26 март 2017 г.  
                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

40. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900082, с.Граница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

41. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900083, с.Лелинци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 



42. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900084, с.Берсин, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

43. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900085, с.Нови Чифлик, община Кюстендил, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

44. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900086, с.Търновлаг, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

45. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900087, с.Багренци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

46. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900088, с.Пиперков чифлик, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

47. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900089 с.Гирчевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

                                                                                           Докладва: Красимир Петров 
48. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 

комисия  №102900090 с.Жабокрът, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

49. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900091, с.Ябълково, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

50. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900092, с.Дворище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

51. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900093 с.Коняво, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

52. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900094 с.Цървеняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

53. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900095, с.Стенско, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

 

54. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900096 с.Горна Гращица, община Кюстендил, обл. 



Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

55. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900097, с.Долна Гращица, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 
март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

56. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900098 с.Таваличево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

57. Относно:  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900099 с.Катрище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

58. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900100 с.Николичевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил 
за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

59. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900101, с.Скриняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

60. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900102, с.Копиловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

61. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900103, с.Шипочано, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

62. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900104, с.Шишковци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

63. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900105, с.Раждавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

64. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900106, с.Лозно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

65. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900107, с.Радловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

66. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна 
комисия  №102900108 с.Соволяно община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 



67. Относно: Утвърждава списък с резервни членове на секционните 
избирателни комисии в община Кюстендил за произвеждане на изборите 
за народно събрание на 26 март 2017 г. 
                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100001 с. Ваксево, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 66-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100001 с. Ваксево, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

103100001 с.Ваксево 
ул."Д.Благое

в"№6 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стефка Цанкова Кацарска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Любенов Тасков 

СЕКРЕТАР 
Виолета Веселинова Керелска 

ЧЛЕН Цветанка Георгиева Десподова 

ЧЛЕН Цветанка Василева Плякова 

ЧЛЕН Николай Радославов Никифоров 

ЧЛЕН Галина Костадинова Шукалска 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100002, с. 
Църварица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 



актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 67-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100002, с. Църварица, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100002 с.Църварица кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Роска Драганова Димитрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Александър Красимиров 
Ангелов 

СЕКРЕТАР Десислава Бисерова Димитрова 

ЧЛЕН 
Соня Иванова Кирилова 

ЧЛЕН Владислав Йорданов Иванов 

ЧЛЕН Ненка Николова Георгиева 

ЧЛЕН Юлиана Василева Шукалска 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100003 с. Четирци, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  



Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  



Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 68-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100003 с. Четирци, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100003 с.Четирци кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Георгиева Балабанска 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Виктор Георгиев Симеонов 

СЕКРЕТАР Иво Асенов Славов 

ЧЛЕН Симеон Зафиров Котев 

ЧЛЕН Евтим Манасиев Занев 

ЧЛЕН Мариела Миткова Кирилова 

ЧЛЕН Николина Борисова Ангелова 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100004, с. Долна 
Козница, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  



1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 69-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100004, с. Долна Козница, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100004 
с.Долна 
Козница 

кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Стоянова Манасиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Видин Георгиев Миланов 

СЕКРЕТАР Виолета Георгиева Манова 

ЧЛЕН Илинка Георгиева Манова 

ЧЛЕН Венета Стоянова Йорданова 

ЧЛЕН Тодорка Борисова Занева 

ЧЛЕН Рената Георгиева Симеонова 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100005, с. Друмохар, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 



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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 70-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100005, с. Друмохар, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100005 с.Друмохар кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Николина Станимирова 
Маринкова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Антон Аспарухов Шопкин 

СЕКРЕТАР Наташа Борисова Зашева 

ЧЛЕН 
Милчо Борисов Миланов 

ЧЛЕН Янко Стойнев Шукалски 

ЧЛЕН Иван Стоянов Атанасов 

ЧЛЕН 

Росица Станимирова 
Гаврилова-Джонева 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100006, с. Еремия, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 



Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 71-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100006, с. Еремия, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100006 с.Еремия кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анка Георгиева Павлова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоян Петров Стоянов 

СЕКРЕТАР Николай Василев Йорданов 

ЧЛЕН Методи Йорданов Брусарски 

ЧЛЕН Гюра Илиева Якимовска 

ЧЛЕН Димитър Иванов Димитров 

ЧЛЕН Георги Стоичков Миланов 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100007, с. Згурово, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 



009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 72-НС 



  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100007, с. Згурово, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100007 с.Згурово кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Красимир Богомилов Йорданов 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Теодор Харалампиев Любенов 

СЕКРЕТАР Катя Методиева Петрова 

ЧЛЕН Веселинка Стоянова Котева 

ЧЛЕН Крум Каменов Испорски 

ЧЛЕН Кирил Димитров Стойнев 

ЧЛЕН Евгени Димитров Мицов 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100008, с.Илия и 
с.Ветрен, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 



Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 73-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100008, с.Илия и с.Ветрен, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  



№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100008 
с.Илия и 
Ветрен 

кметство 
с.Илия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Емил Христов Жатов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Данчо Ефтимов Кокударски 

СЕКРЕТАР Росен Тодоров Новков 

ЧЛЕН Валентина Георгиева Манчева 

ЧЛЕН Горица Миланова Георгиева 

ЧЛЕН Красимир Василев Шукалски 

ЧЛЕН Радослав Николаев Кирилов 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100009, 
с.Кадровица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 74-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100009, с.Кадровица, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100009 с.Кадровица кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Виктор Руменов Йорданов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Бойка Боянова Йовева 

СЕКРЕТАР 
Теодора Райчова 
Георгиева 



ЧЛЕН 
Павлина Стоичкова 
Цолова 

ЧЛЕН Николай Георгиев Велков 

ЧЛЕН Емил Илиев Георгиев 

ЧЛЕН 

Силвия Здравкова 
Алексова- Стоянова 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100010, с.Лиляч, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 



политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 75-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100010 с. Лиляч, община Невестино за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100010 с.Лиляч кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Велика Николова Димитрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Бойков Георгиев 

СЕКРЕТАР Стефка Райчова Разсолкова 

ЧЛЕН 
Митко Георгиев Костадинов 

ЧЛЕН Димитър Светославов  Зафиров 

ЧЛЕН Илиян Илчов Богомилов 

ЧЛЕН Людмил Асенов Велинов 

ЧЛЕН   



ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100011 с. Мърводол, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 76-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100011, с. Мърводол, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100011 с.Мърводол кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Антон Руменов Димов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоян Стоименов Атанасов 

СЕКРЕТАР Мариана  Симеонова Николова 

ЧЛЕН Татяна Кирилова Манасиева 

ЧЛЕН 
Костадин Любомиров Христов 

ЧЛЕН Веселка Радойчова Николова 

ЧЛЕН Иван Иванов Стоянов 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100012, 
с.Невестино, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 



актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 77-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100012 с. Невестино, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100012 с.Невестино 
ул."Владимир 

Поптомов"№17 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ангел Христов Манов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Василева Йорданова 

СЕКРЕТАР Георги Мирчев Балабански 

ЧЛЕН Мариана Николова Шопкина 

ЧЛЕН Мариана Цветанова Златковска 

ЧЛЕН Силвия Стойчова Борисова 

ЧЛЕН Никола Георгиев Ников 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100013 с. Неделкова 
Гращица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 



Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 78-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100013, с.Неделкова Гращица, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100013 
с.Неделкова 

Гращица 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любка Йорданова Илиева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Кирил Василев Станчев 

СЕКРЕТАР Камен Крумов Испорски 

ЧЛЕН Бойко  Огнянов  Георгиев 

ЧЛЕН 
Ангел Борисов Петров 

ЧЛЕН Тони Руменов Гогов 

ЧЛЕН Лидия Ставрева Михайлова 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100014, с.Пастух, 
община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 



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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 79-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100014, с.Пастух, община Невестино за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100014 с.Пастух кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анка Раденкова Стефанова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Йордан Петров Сотиров 

СЕКРЕТАР Валери Боянов Митов 

ЧЛЕН Димитрина Иванова Донева 

ЧЛЕН Румяна Христова Ангелова 

ЧЛЕН Валентин Боянов Александров 

ЧЛЕН Веска Борисова Стойнева 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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

По т.15 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100015, 
с.Пелатиково, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 



провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   



РЕШЕНИЕ № 80-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100015, с.Пелатиково, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100015 с.Пелатиково кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Румен Йорданов Борисов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Росица Ганчова Стойкова 

СЕКРЕТАР 
Мирослав Георгиев 
Балабански 

ЧЛЕН Иванка Драганова Петрова 

ЧЛЕН Бойка Танева Георгиева 

ЧЛЕН Ирма Милева Мирчева 

ЧЛЕН Емил Георгиев Димитров 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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

По т.16 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100016, с. 
Тишаново, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 



Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 81-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100016, с.Тишаново, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  



№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100016 с.Тишаново 

сграда на 
ПК 

"Напредък" 
Г.Тишаново 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стойна Стойнева Хайдушка 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Гуна Борисова Горчовска 

СЕКРЕТАР 
Елена Драганова Велинова 

ЧЛЕН Георги Янчов Янчовски 

ЧЛЕН Анелия Василева Йорданова 

ЧЛЕН Мирослав Георгиев Укалски 

ЧЛЕН Цветанка Стефанова Евтимова 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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

По т.17 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100017, с.Рашка 
Гращица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите 
народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 82-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100017, с. Рашка Гращица, община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100017 
с.Рашка 

Гращица 
кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Драгомиров Христов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Здравко Иванов  Златков 

СЕКРЕТАР Владислав Николов Велчев 

ЧЛЕН Елеонора Янкова Иванова 



ЧЛЕН 

Любомир Владимиров 
Христов 

ЧЛЕН Митко Василев Димитров 

ЧЛЕН Красимир Любомиров Петков 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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

По т.18 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100018, 
с.Смоличано и с.Длъхчево Сабляр, община Невестино, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 



 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 83-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100018, с.Смоличано и с.Длъхчево Сабляр, община 
Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100018 
с.Смоличано 
и Дл.Сабляр 

кметството 
в 

с.Смоличано 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Мариана Стоянова 
Сухарска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Бойчо Йорданов Симеонов 

СЕКРЕТАР Ирена Стойнева Ковачка 

ЧЛЕН 
Владислав Миронов 
Велинов 

ЧЛЕН Богдан Борисов Георгиев 

ЧЛЕН 
Дарина Драганова 
Николова 

ЧЛЕН 
Василка Иванова 
Георгиева 



ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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

По т.19 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100019, 
с.Страдалово и с.Раково, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите народни представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 84-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
в избирателна секция № 103100019, с.Страдалово и с.Раково, община Невестино 
за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

103100019 
с.Страдалово 

и Раково 

сградата на 
кметството в 
с.Страдалово 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Добринка Кирилова Христова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Светослав Атанасов Мирчев 

СЕКРЕТАР Роза Кръстева Стоянова 

ЧЛЕН Силвия Методиева Стефанова 

ЧЛЕН Йорданка Иванова Захариева 

ЧЛЕН Кирил Светлозаров Барилски 

ЧЛЕН Марина Валентинова Кечова 

ЧЛЕН   

ЧЛЕН   

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



По т.20 от дневния ред: Утвърждава списък с резервните членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Невестино за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №68/22.02.2017г. в 11:40 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Невестино. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Невестино  за съставите на СИК на 
територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 15.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с 
изх.№309/08.02.2017 г.;  

4. Заповед № 3-23/08.02.2017 г. на кмета на община Невестино – Димитър 
Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов – зам.-кмет на община 
Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община 
Невестино. 

5. Писмо по ел.поща с дата 09.02.2017 г., с което  е изпратена поканата до 
парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за 
провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на 
територията на община Невестино – 9 бр.;  

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
009/27.01.2017 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 на 
територията на община Невестино; Пълномощно изх. № 640/08.02.2017 г.  и 
Решения на политическия съвет на Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 
г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България";  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Невестино; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Пълномощно № 04-10/10.02.2017 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 
на територията на община Невестино; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр. и Пълномощно – 1 бр., представени от 
представителя на Коалиция от партии „Реформаторски блок”; Предизборно 
политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от 
15.02.2017 г., представено от представителя на Коалиция „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., Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Невестино; Пълномощно – 1 бр. представено от 
представителя на  КП „България без цензура”. 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 



актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Невестино;  
Пълномощни   от 10.02.2017 г. – 1 бр., Пълномощно от 25.01.2017 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 
Невестино. 

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 №24-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 85-НС 

Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни 
комисии на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г., както следва: 

№ 
по 
ред 

Трите имена 

1 Тодорка Стоичкова Манасиева 

2 Петър Давидков Костадинов 

3 Николина Борисова Ангелова 

4 Николай  Йорданов Владимиров 

5 Мария Стефанова Василева 

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

По т.21 от дневния ред: Назначава членовете и ръководствата на 
секционно избирателните комисии на територията на гр. Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  



1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. от 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 



Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 86-НС 

  Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни 
комисии  на територията на гр. Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

102900001 гр.Кюстендил 

ПГ по селско 
стопанство 

"Св.Климент 
Охридски" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Младен Арсов Джамбаски 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Румяна Стефанова Тодорова 

СЕКРЕТАР Валентин Асенов Митов 

ЧЛЕН Иванка Славова Шахънова 

ЧЛЕН Мария Добрева Митова 

ЧЛЕН Гергана Иванова Ташева 

ЧЛЕН Павел Боянов Николов 

ЧЛЕН Венета Добринова Стоянчова 

ЧЛЕН Георги Ангелов Станков 

102900002 гр.Кюстендил 
Клуба на 

ул."Спартак" 
№ 23 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Александра Стоянова Петрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Пенка Захариева Ночева 

СЕКРЕТАР Любка Кирилова Вучкова 

ЧЛЕН Светлана Борисова Спасова 

ЧЛЕН Димитрина Иванова Стоева 

ЧЛЕН Емилия Боянова Васева 

ЧЛЕН Венцислав Стойнев Иванов 

ЧЛЕН Антонио Тодоров Антов 

ЧЛЕН Светослав Иванов Миланов 

102900003 гр.Кюстендил 

Пето ОУ 
"Христо 

Ботев", ул. 
"Спартак" № 

21 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сашка Стефанова Григорова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Василка Виденова Георгиева 

СЕКРЕТАР Добрислав Ивов Стоянов 

ЧЛЕН Емил Тодоров Стоянов 

ЧЛЕН Ванеса Бисерова Карамфилова 

ЧЛЕН Теодора Милчева Георгиева 

ЧЛЕН Десислава Георгиева Христова 

ЧЛЕН Теодора Пламенова Андонова 



ЧЛЕН Антон Борисов Велинов 

102900004 гр.Кюстендил 

Пето ОУ 
"Христо 
Ботев", 

ул."Спартак" 
№ 21 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Бойка Здравкова Манчева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мариана Василева Василева 

СЕКРЕТАР 
Ангелина Георгиева Станкова 

ЧЛЕН Костадинка Стоянова Христова 

ЧЛЕН Даниела Димитрова Ставрева 

ЧЛЕН Цецка Стоянова Иванова 

ЧЛЕН Виолета Генчова Райкова 

ЧЛЕН Елка Димитрова Тодорова 

ЧЛЕН Йорданка Йорданова Василева 

102900005 гр.Кюстендил 
Трето ОУ 

"Проф.Марин 
Дринов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Милена Славчова Сотирова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Соня Христова Черешарска 

СЕКРЕТАР Надка Димитрова Мъждуканска 

ЧЛЕН Росица Спиридонова Захариева 

ЧЛЕН Детелина Славова Иванова 

ЧЛЕН Радка Николова Миленкова 

ЧЛЕН Юлия Асенова Михайлова 

ЧЛЕН Соня Милчова Тонева 

ЧЛЕН Надежда Драганова Накова 

102900006 гр.Кюстендил 
Трето ОУ 

"Проф.Марин 
Дринов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лилия Огнянова Точева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Евелина Стефанова Нешева 

СЕКРЕТАР Силвия Илиева Табачка 

ЧЛЕН Магдалена Христова Василева 

ЧЛЕН Ирена Йорданова Костадинова 

ЧЛЕН Венета Стефанова Бумбарска 

ЧЛЕН Иван Петров Николов 

ЧЛЕН Валентин Любенов Тасев 

ЧЛЕН Тодорка Симеонова Славкова 

102900007 гр.Кюстендил 
Клуба на 

ул."Ал.Димит
ров" № 35 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Петрова Гръкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Здравко Миланов Зашев 

СЕКРЕТАР 
Ани Маринова Узунова 

ЧЛЕН Емануил Асенов Гаврилов 

ЧЛЕН Анелия Пенчова Алексова 

ЧЛЕН Борислав Георгиев Борисов 

ЧЛЕН Иванка Христова Димитрова 

ЧЛЕН Здравка Иванова Миладинова 

ЧЛЕН Драгомир Асенов Дебърлийски 

102900008 гр.Кюстендил 

ПГ по 
икономика и 
мениджмънт 

"Йордан 
Захариев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Делчева Николова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Светослав Георгиев Владимиров 

СЕКРЕТАР Ваня Миткова Тошкова 

ЧЛЕН Николина Иванова Георгиева 

ЧЛЕН Мария Атанасова Стоянова 

ЧЛЕН Василка Димитрова Колева 

ЧЛЕН Ирена Александрова Гаджалска 

ЧЛЕН Маргарита Василева Митова 

ЧЛЕН Християн Борисов Ангелов 

102900009 гр.Кюстендил 

ПГ по 
икономика и 
мениджмънт 

"Йордан 
Захариев" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Славчо Василев Тошков 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Велизар Божидаров Стоименов 

СЕКРЕТАР Радостина Ванева Димитрова 

ЧЛЕН 

Любка Василева Георгиева-
Карпузова 

ЧЛЕН Любка Кирилова Георгиева 



ЧЛЕН 
Георги Добиринов Николов 

ЧЛЕН Диляна Стоянова Йосифова 

ЧЛЕН Любка Георгиева Митева 

ЧЛЕН Иван Стефанов Атанасов 

102900010 гр.Кюстендил 
Трето ОУ 

"Проф.Марин 
Дринов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Кремена Димитрова Лапева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Елиза Красимирова Мандалска 

СЕКРЕТАР Камелия Димитрова Постолова 

ЧЛЕН Мария Цветанова Младенова 

ЧЛЕН Галина Крумова Миленкова 

ЧЛЕН Анка Стойнева Георгиева 

ЧЛЕН Миглена Боянова Кирилова 

ЧЛЕН Анелия Благоева Милчева 

ЧЛЕН Магдалена Ангелова Спасова 

102900011 гр.Кюстендил 
Трето ОУ 

"Проф.Марин 
Дринов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Пенчо Георгиев Пенев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Костадинова Георгиева 

СЕКРЕТАР Людмила Георгиева Ценова 

ЧЛЕН Стефан Иванов Васев 

ЧЛЕН Христина Бориславова Калфина 

ЧЛЕН Нели Димитрова Миленкова 

ЧЛЕН Юлия Данаилова Кирилова 

ЧЛЕН Детелина Райчова Маринкова 

ЧЛЕН Наталия Борисова Ковчегарска 

102900012 гр.Кюстендил 
Шесто ОУ 
"Паисий 

Хилендарски" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Иванова Младенова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Силвия Емилова Милева 

СЕКРЕТАР Иванка Мирчева Витанска 

ЧЛЕН Малина Любомирова Александрова 

ЧЛЕН Жори Борисов Анев 

ЧЛЕН Магдалена Тодорова Китанова 

ЧЛЕН Цветелина Йорданова Арнаудова 

ЧЛЕН Гюлка Асенова Николова 

ЧЛЕН Мария Владимирова Комитска 

102900013 гр.Кюстендил 

Клуба на 
ул."Асен 

Златаров" № 
36 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анелия Дамянова Стоянова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Тодор Божидаров Христов 

СЕКРЕТАР Лилия Венева Божилова 

ЧЛЕН Елеонора Тодорова Илиева 

ЧЛЕН Зорка Владимирова Митова 

ЧЛЕН Кристина Красимирова Христова 

ЧЛЕН Лиляна Мицова Грозданова 

ЧЛЕН Зоя Йорданова Георгиева 

ЧЛЕН Мая Валентинова Василева 

102900014 гр.Кюстендил 

ПГ по лека 
промишленос

т 
"В.Димитров - 

Майстора" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Галина Тодорова Матуска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Игнатова Абаджиева 

СЕКРЕТАР Симеон Арсов Станчев 

ЧЛЕН Иван Любенов Ценев 

ЧЛЕН Георги Александров Пейчев 

ЧЛЕН Венера Ангелова Илиева 

ЧЛЕН Маргарита Стойнева Костова 

ЧЛЕН Стойчо Николов Иванов 

ЧЛЕН Никола Петров Каранов 

102900015 гр.Кюстендил 
ПГ по лека 

промишленос
ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Димитрова Нейкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Ваня Георгиева Бенина 



т 
"В.Димитров - 

Майстора" 

СЕКРЕТАР Росица Кирилова Николова 

ЧЛЕН Невина Чавдарова Къралиева 

ЧЛЕН 
Антоанета Зиновиева Кесерджиева 

ЧЛЕН Гергана Иванова Благоева 

ЧЛЕН Валери Фетинов Иванов 

ЧЛЕН Силвана Дончева Николова 

ЧЛЕН Евелина Пенчева Иванова 

102900016 гр.Кюстендил 

ПГ по селско 
стопанство 

"Св.Климент 
Охридски" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Павлова Златкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Васко Димитров Димитров 

СЕКРЕТАР Михаела Емилова Апостолова 

ЧЛЕН Теодора Любомирова Славчева 

ЧЛЕН Йорданка Лозанова Иванова 

ЧЛЕН Кирил Красимиров Дойчев 

ЧЛЕН Тодор Григоров Шахънов 

ЧЛЕН Стоилка Цонева Димитрова 

ЧЛЕН Любомира Крумова Димитрова 

102900017 гр.Кюстендил 

ПГ по  лека 
промишленос

т 
"В.Димитров - 

Майстора" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Гергана Малинова Стоименова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Милчо Йорданов Парлапански 

СЕКРЕТАР Еленка Кирилова Никова 

ЧЛЕН Георги Генчев Кюлфлийски 

ЧЛЕН Стефан Дончев Петров 

ЧЛЕН Ася Игова Игова 

ЧЛЕН Полина Светославова Милева 

ЧЛЕН Ирена Георгиева Тодорова 

ЧЛЕН Димитър Василев Василев 

102900018 гр.Кюстендил 
Клуба на 

ул."Илинден" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сашка Кирилова Драганова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Фросия Иванова Йорданова 

СЕКРЕТАР Иван Крумов Маджов 

ЧЛЕН Весела Григорова Китанова 

ЧЛЕН Таня Славчова Велинова 

ЧЛЕН Юлия Костадинова Михова 

ЧЛЕН Люба Стоянова Нейкова 

ЧЛЕН Анелия Димитрова Александрова 

ЧЛЕН Марияна Миткова Стаменова 

102900019 гр.Кюстендил 
Стадион 

"Странджата" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Спасова Михайлова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мариана Йорданова Христова 

СЕКРЕТАР Денислав Малинов Веселинов 

ЧЛЕН Иван Георгиев Пачаръзов 

ЧЛЕН 
Лидия Йорданова Петрова 

ЧЛЕН Антония Георгиева Димитрова 

ЧЛЕН Емил Димитров Нейков 

ЧЛЕН Янка Ангелова Костова 

ЧЛЕН Анелия Жорова Пенева 

102900020 гр.Кюстендил 
Стадион 

"Странджата" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Василев Георгиев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Николова Русулска 

СЕКРЕТАР 
Мартина Стоименова Кущова 

ЧЛЕН Таня Бориславова Шишкова 

ЧЛЕН Димитър Емилов Иванов 

ЧЛЕН Гергана Борисова Калинчева 

ЧЛЕН Георги Василев Лапев 



ЧЛЕН Василена Василева Илиева 

ЧЛЕН Йорданка Георгиева Евтимова 

102900021 гр.Кюстендил 
II-ро ОУ 
"Даскал 

Димитри" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Василева Колешанска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Татяна Кирилова Харизанова 

СЕКРЕТАР Георги Атанасов Гайдаров 

ЧЛЕН Лилия Михайлова Велинова 

ЧЛЕН Ирена Андреева Александрова 

ЧЛЕН Ботьо Златанов Ников 

ЧЛЕН Гюла Стоянова Масларска 

ЧЛЕН Мариана Живкова Драганова 

ЧЛЕН Кирил Пантев Павлов 

102900022 гр.Кюстендил 

Клуба на 
пенсионера 

на 
ул."Хр.Ботев" 

23 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ани Кирилова Кръстева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Галина Иванова Илиева 

СЕКРЕТАР Петър Иванов Райков 

ЧЛЕН Нели Василева Бурова 

ЧЛЕН Светла Евтимова Василева 

ЧЛЕН Антоанета Благоева Серафимова 

ЧЛЕН Албена Христова Маркова 

ЧЛЕН Живко Ангелов Машинков 

ЧЛЕН Румяна Руменова Велинова 

102900023 гр.Кюстендил 

ПГ по селско 
стопанство 

"Св.Климент 
Охридски" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Детелин Златков Иванов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Добрев Тодоров 

СЕКРЕТАР Изабела Райчова Зарева 

ЧЛЕН Лилия Любенова Начева 

ЧЛЕН Валентин Петров Симеонов 

ЧЛЕН Райка Георгиева Чингарска 

ЧЛЕН Ралица Вучкова Стойчева 

ЧЛЕН Десислава Емилова Янева 

ЧЛЕН Йордан Любенов Яньов 

102900024 гр.Кюстендил 
Дом на 

дружбата 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любка Стоянова Манева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Здравка Стоянова Камберска 

СЕКРЕТАР Иванка Георгиева Атанасова 

ЧЛЕН Нина Георгиева Глогова 

ЧЛЕН Ганка Боянова Рублева 

ЧЛЕН Росица Борисова Георгиева 

ЧЛЕН 

Радостина Венкова Велинова-
Георгиева 

ЧЛЕН Десислава Димитрова Стоилова 

ЧЛЕН Здравка Петрова Чавдарова 

102900025 гр.Кюстендил 

 ул. "Марин 
Дринов" 7 -

Новата сграда 
на Обединен 

детски 
комплекс 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Светлана Страхилова Соколова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Яна Венциславова Димитрова 

СЕКРЕТАР Светослава Крумова Стефанова 

ЧЛЕН Десислава Василева Велинова 

ЧЛЕН Емилия Боянова Мирчева 

ЧЛЕН Рени Борисова Мирчева 

ЧЛЕН Светла Георгиева Мицова 

ЧЛЕН Юлиан Михайлов Янакиев 

ЧЛЕН Цветанка Атанасова Арсова 

102900026 гр.Кюстендил 

 ул. "Марин 
Дринов" 7 - 

Новата сграда 
на Обединен 

детски 
комплекс 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сашка Георгиева Николова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Николов Тонев 

СЕКРЕТАР Петя Иванова Зафирова 

ЧЛЕН Ясен Димитров Гигов 

ЧЛЕН Емилия Костадинова Христова 

ЧЛЕН Диана Христова Паунска 



ЧЛЕН Диляна Димитрова Бельова 

ЧЛЕН Йордан Боянов Иванов 

ЧЛЕН Даниела Йорданова Трайчева 

102900027 гр.Кюстендил 

Читалище 
"Ильо 

Войвода", кв. 
"Герена" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Славов Мазнички 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Светла Атанасова Антова 

СЕКРЕТАР Екатерина Николова Златкова 

ЧЛЕН Даниела Райчова Гълъбова 

ЧЛЕН Цанка Николова Речанска 

ЧЛЕН Катя Николова Вълчева 

ЧЛЕН Маргарита Николова Цветанска 

ЧЛЕН Копринка Иванова Стоименова 

ЧЛЕН Павлина Любенова Стоянчова 

102900028 гр.Кюстендил 
ПТГ "Джон 
Атанасов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Иванова Атанасова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Станка Стоянова Стоилова 

СЕКРЕТАР Генчо Димитров Якимов 

ЧЛЕН София Иванова Златанова 

ЧЛЕН Росица Кирилова Иванова 

ЧЛЕН Славина Георгиева Йорданова 

ЧЛЕН Даниела Георгиева Ръждавичка 

ЧЛЕН Мариана Георгиева Якимова 

ЧЛЕН Миглена Кирилова Цонева 

102900029 гр.Кюстендил 
ПТГ "Джон 
Атанасов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Евелина Михайлова Йорданова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Добринова Борисова 

СЕКРЕТАР Мая Грозданова Николова 

ЧЛЕН Георги Иванов Атанасов 

ЧЛЕН Емилия Павлова Дамянова 

ЧЛЕН Венета Иванова Миланова 

ЧЛЕН Виолета Михайлова Жерабска 

ЧЛЕН Светлана Андреева Велинова 

ЧЛЕН Василка Миркова Беловодска 

102900030 гр.Кюстендил 
Второ ОУ 
"Даскал 

Димитри" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лалка Калоянова Димитрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Лиляна Павлова Яначкова 

СЕКРЕТАР Маруся Симеонова Богданска 

ЧЛЕН Нели Григорова Георгиева 

ЧЛЕН Десислава Иванова Милева 

ЧЛЕН Христо Стоянов Христов 

ЧЛЕН Данаил Кирилов Табачки 

ЧЛЕН Надка Иванова Вучкова 

ЧЛЕН Гергана Вангова Парлапанска 

102900031 гр.Кюстендил 
Второ ОУ 
"Даскал 

Димитри" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Борисов Миленков 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Станислав Димитров Якимов 

СЕКРЕТАР 
Даниела Димитрова Младенова 

ЧЛЕН Теменужка Боянова Цветкова 

ЧЛЕН Кристина Колева Гълбачева 

ЧЛЕН Невена Атанасова Големинова 

ЧЛЕН Татяна Костадинова Спасова 

ЧЛЕН Десислава Богомилова Пилитова 

ЧЛЕН Диана Георгиева Чифличка 

102900032 гр.Кюстендил  Поликлиника 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Соня Кирилова Чалъкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Ангелина Петрова Терзийска 

СЕКРЕТАР Маргарита Димитрова Славкова 

ЧЛЕН Стефанка Борисова Стойчева 

ЧЛЕН Йордан Владимиров Йорданов 



ЧЛЕН Гергана Атанасова Стоянова 

ЧЛЕН Цветанка Стойнева Джонева 

ЧЛЕН Ивона Руменова Младенова 

ЧЛЕН Мирела Юлиянова Величкова 

102900033 гр.Кюстендил 

Поликлиника 
- бившата 

"Бърза 
помощ" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Владислава Емилова Манчева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Анита Цветанова Брързункова 

СЕКРЕТАР Надежта Тодорова Атанасова 

ЧЛЕН Зорка Петрушинова Десподова 

ЧЛЕН Илка Тодорова Станкова 

ЧЛЕН Павел Василев Шушков 

ЧЛЕН Тимка Коцева Стоименова 

ЧЛЕН Мартин Красимиров Харизанов 

ЧЛЕН Василка Стоянова Десподова 

102900034 гр.Кюстендил 
Килийно 
училище 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Детелина Иванова Гелемерова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Цветелина Симчова Кирилова-
Асенова 

СЕКРЕТАР Малинка Богданова Никова 

ЧЛЕН Цветанка Петрова Младенова 

ЧЛЕН Даниела Иванова Яначкова 

ЧЛЕН Данка Харалампиева Найденова 

ЧЛЕН Дейла Юриева Аткова 

ЧЛЕН Милена Любчова Драганова 

ЧЛЕН Милена Георгиева Иванова 

102900035 гр.Кюстендил 

Обреден Дом 
- 

ул."Демокрац
ия" № 40 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Джоана Василева Янчева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Детелина Стоянова Бургова 

СЕКРЕТАР Маргарита Пенева Стоименова 

ЧЛЕН Йорданка Костадинова Кокева 

ЧЛЕН 
Стефка Василиева Гълъбова 

ЧЛЕН Надя Стоянова Палчева 

ЧЛЕН Петранка Атанасова Наумова 

ЧЛЕН Валя Георгиева Рангелова 

ЧЛЕН Нели Руменова Симеонова 

102900036 гр.Кюстендил 

Павилион 
социална 

обществена  
трапезария 
"Майчина 

любов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елвира Драгомирова Димитрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаела Пламенова Цветанова 

СЕКРЕТАР Кристина Любомирова Кирилова 

ЧЛЕН Данка Станкова Бангова 

ЧЛЕН Живка Иванова Христова 

ЧЛЕН Любка Георгиева Хаджийска 

ЧЛЕН Валентин Георгиев Рашев 

ЧЛЕН Тотка Иванова Анева 

ЧЛЕН Марин Стойнев Георгиев 

102900037 гр.Кюстендил 
Фоайето на 
Драматичен 

театър 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стойне Стойчков Велиновски 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Гергана Иванова Ангелова 

СЕКРЕТАР Веска Славчова Антова 

ЧЛЕН 

Магдалена Славева Мазничка-
Стоименова 

ЧЛЕН Виолета Богомилова Пешева 

ЧЛЕН Любка Иванова Стоилова 

ЧЛЕН Мая Миткова Стоичкова 

ЧЛЕН Димитър Стефанов Минчев 

ЧЛЕН Радослав Иванов Александров 

102900038 гр.Кюстендил Клуба на ПРЕДСЕДАТЕЛ Невена Колева Миленкова 



пенсионера 
на ул. "Ракла" 

№ 3 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Розка Деянова Начева 

СЕКРЕТАР Венета Атанасова Терзийска 

ЧЛЕН 
Вержиния Кирилова Владимирова 

ЧЛЕН Илонка Борисова Маринова 

ЧЛЕН Даниела Боянова Иванова 

ЧЛЕН Любомир Димитров Гошев 

ЧЛЕН Христина Йорданова Миленска 

ЧЛЕН Катя Миланова Миланова 

102900039 гр.Кюстендил 
Първо ОУ 

"Св.св.Кирил 
и Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Петя Драганова Тамакярска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванка Панчова Николчова 

СЕКРЕТАР Румяна Стойнева Бегова 

ЧЛЕН Живка Добринова Божкова 

ЧЛЕН Елиза Виденова Първанова 

ЧЛЕН Антоанета Ивайлова Мишева 

ЧЛЕН Красимира Стефчова Андонова 

ЧЛЕН Ирина Евгениева Петрова 

ЧЛЕН Сара Петрова Сарафимова 

102900040 гр.Кюстендил 
Първо ОУ 

"Св.св.Кирил 
и Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Дора Симеонова Гаврилова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мартин Василев Янчев 

СЕКРЕТАР Мария Стефанова Балтаджиева 

ЧЛЕН Галя Стойнева Милева 

ЧЛЕН Емилия Димитрова Иванова 

ЧЛЕН Виктория Симеонова Пешева 

ЧЛЕН Ирина Александрова Димитрова 

ЧЛЕН Ивайло Емилов Минев 

ЧЛЕН Радка Райчова Околска 

102900041 гр.Кюстендил 
Първо ОУ 

"Св.св.Кирил 
и Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Здравка Йорданова Стоянова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Даниела Венциславова Жижанова 

СЕКРЕТАР Наталия Любенова Симеонова 

ЧЛЕН 

Росица Харалампиева Ставрева-
Клечкова 

ЧЛЕН Александра Павлинова Бегова 

ЧЛЕН Румен Александров Омерски 

ЧЛЕН Славка Захариева Ночева 

ЧЛЕН Илиян Илиев Георгиев 

ЧЛЕН 
Веселинка Кирилова Василева 

102900042 гр.Кюстендил 
Първо ОУ 

"Св.св.Кирил 
и Методий" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Соня Георгиева Костова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Евелина Иванова Митова 

СЕКРЕТАР Иво Иванов Асенов 

ЧЛЕН Димитринка Борисова Стойкова 

ЧЛЕН Антоанета Николова Методиева 

ЧЛЕН Елеонора Райчова Георгиева 

ЧЛЕН Сашка Стоянова Расийска 

ЧЛЕН Никол Елексеева Митова 

ЧЛЕН Иван Димитров Ангелов 

102900043 гр.Кюстендил 

Езикова 
гимназия "Д-

р Петър 
Берон" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Йорданова Евтимова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Виктория Здравкова Димитрова 

СЕКРЕТАР Симеон Йорданов Иванов 

ЧЛЕН Дафинка Атанасова Панева 

ЧЛЕН Нина Ангелова Николова 

ЧЛЕН Емилия Стоянова Миленова 



ЧЛЕН Живка Димитрова Такова 

ЧЛЕН Бойка Цветкова Анева 

ЧЛЕН Валерия Матеева Костадинова 

102900044 гр.Кюстендил 
ПМГ 

"Проф.Ем.Ива
нов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елка Асенова Николова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Роза Христова Янева 

СЕКРЕТАР Витка Страхилова Виденова 

ЧЛЕН Венета Драганова Котева 

ЧЛЕН Даниела Асенова Бърдарова 

ЧЛЕН 
Бойка Огнянова Накова-Дойчинова 

ЧЛЕН Здравка Георгиева Савова 

ЧЛЕН Тонка Асенова Гогова 

ЧЛЕН Васил Димитров Христов 

102900045 гр.Кюстендил 
ПМГ 

"Проф.Ем.Ива
нов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоян Иванов Александров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Жанет Николова Давиткова 

СЕКРЕТАР Радка Борисова Несторова 

ЧЛЕН Надка Николова Алексова 

ЧЛЕН Румяна Йорданова Крумова 

ЧЛЕН Ралица Николова Тодорова 

ЧЛЕН Милчо Рангелов Рапатински 

ЧЛЕН Валентина Василева Динова 

ЧЛЕН Венцислав Кирилов Янчовски 

102900046 гр.Кюстендил 
ПМГ 

"Проф.Ем.Ива
нов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Янинка Янкова Йосифова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Николета Вергилова Алексова 

СЕКРЕТАР Юлия Петрова Георгиева 

ЧЛЕН Камелия Любчова Владимирова 

ЧЛЕН Красимир Найчов Иванов 

ЧЛЕН Елизабет Бойкова Стоичкова 

ЧЛЕН Вяра Христова Петрова 

ЧЛЕН Георги Каменов Атанасов 

ЧЛЕН Сергей Рангелов Иванов 

102900047 гр.Кюстендил 
ПМГ 

"Проф.Ем.Ива
нов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Валентинова Иванова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитрина Тодорова Димитрова 

СЕКРЕТАР Калина Стоянова Крумова 

ЧЛЕН Емилия Вергилова Любенова 

ЧЛЕН Татяна Христова Симеонова 

ЧЛЕН Анжела Борисова Стоянова 

ЧЛЕН Венка Иванова Маринова 

ЧЛЕН Тодорка Десподова Стефанова 

ЧЛЕН Магдалена Бойкова Стоичкова 

102900048 гр.Кюстендил 
ПМГ 

"Проф.Ем.Ива
нов" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Галина Боянова Харалампиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Георгиев Стефанов 

СЕКРЕТАР Александра Сашкова Захариева 

ЧЛЕН Венцислав Детелинов Георгиев 

ЧЛЕН Васил Стоянов Ангелов 

ЧЛЕН Камелия Василева Илиева 

ЧЛЕН Бойка Георгиева Григорова 

ЧЛЕН Христина Андонова Христова 

ЧЛЕН Стефчо Емилов Симеонов 

102900049 гр.Кюстендил 

Езикова 
гимназия "Д-

р Петър 
Берон" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анжелина Асенова Георгиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Елеонора Владимирова 
Карамфилова 

СЕКРЕТАР Лилия Славчова Траянова 

ЧЛЕН Соня Трифонова Андреева 



ЧЛЕН 
Виктория Александрова Атанасова 

ЧЛЕН Виолета Иванова Миленова 

ЧЛЕН Дарина Панчова Даскалова 

ЧЛЕН Евгени Красимиров Ангелов 

ЧЛЕН Денислав Венциславов Драганов 

102900050 гр.Кюстендил 

ПГ по лека 
промишленос

т 
"В.Димитров - 

Майстора" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ася Василева Везенкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Силвия Георгиева Андонова 

СЕКРЕТАР Милена Савова Стойкова 

ЧЛЕН Вергиния Димитрова Въжарова 

ЧЛЕН Ренета Иванова Пържова 

ЧЛЕН Светлин Стоичков Славейков 

ЧЛЕН Сийка Асенова Кирилова 

ЧЛЕН Десислава Иванова Данкова 

ЧЛЕН Камелия Йорданова Кирилова 

102900051 гр.Кюстендил 

Езикова 
гимназия "Д-

р Петър 
Берон" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Виолета Стоилова Стоянова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Силвия Гергинчова Георгиева 

СЕКРЕТАР Виолета Иванова Портарска 

ЧЛЕН Йорданка Димитрова Гаврилова 

ЧЛЕН Десислава Славчова Траянова 

ЧЛЕН 
Александра Пламенова Георгиева 

ЧЛЕН Красимира Кирилова Божилова 

ЧЛЕН Владислава Георгиева Стойнева 

ЧЛЕН Теменужка Димитрова Стоянова 

102900052 гр.Кюстендил 

Клуба в бл. ЗА 
- ул. "Цар 

Освободител" 
бл. 3А 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Янкова Антонова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Радка Димитрова Евтимова 

СЕКРЕТАР 
Владислава Василева Нейкова 

ЧЛЕН Зоя Драганова Николова 

ЧЛЕН Васил Стоименов Велинов 

ЧЛЕН Йорданка Димитрова Николова 

ЧЛЕН Даниела Асенова Ангелова 

ЧЛЕН Тонка Давидкова Стоева 

ЧЛЕН Даниела Данчова Христова 

102900053 гр.Кюстендил 
Клуба в кв. 

"Въртешево" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Емилия Иванова Георгиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Теменужка Тончева Рангелова 

СЕКРЕТАР Антонина Илиева Ангелова 

ЧЛЕН Мария Боянова Величкова 

ЧЛЕН Любка Савева Велинова 

ЧЛЕН Таня Танева Илиева 

ЧЛЕН Кристина Кирилова Пороманска 

ЧЛЕН Людмила Василева Стоянова 

ЧЛЕН Мариана Димитрова Миленова 

102900054 гр.Кюстендил 

Езикова 
гимназия "Д-

р Петър 
Берон" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Младенов Георгиев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Милена Георгиева Симеонова 

СЕКРЕТАР Росен Момчилов Димитров 

ЧЛЕН Даниела Методиева Павлова 

ЧЛЕН Ангелина Младенова Христова 

ЧЛЕН Даниел Захариев Минев 

ЧЛЕН Емил Благоев Ризов 

ЧЛЕН 
Красимира Методиева Джамбаска 

ЧЛЕН Борислава Валентинова Тасева 

102900055 гр.Кюстендил Езикова ПРЕДСЕДАТЕЛ Людмил Любенов Новков 



гимназия "Д-
р Петър 
Берон" 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Христова Славейкова 

СЕКРЕТАР Искрен Йорданов Милушов 

ЧЛЕН Георги Андонов Спасов 

ЧЛЕН Даниела Генова Лучанска 

ЧЛЕН Здравка Венева Андонова 

ЧЛЕН Надка Благоева Якимова 

ЧЛЕН Ася Кирилова Ковачева 

ЧЛЕН Анита Боянова Стоева 

102900056 гр.Кюстендил 

Езикова 
гимназия "Д-

р Петър 
Берон" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Искра Ангелова Георгиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Любка Астратиева Тодорова-
Маркова 

СЕКРЕТАР Сашка Венциславова Анакиева 

ЧЛЕН Кирил Василев Кирилов 

ЧЛЕН Красимир Иванов Лучански 

ЧЛЕН Наташа Петрова Иванова 

ЧЛЕН Румен Райчев Мирчев 

ЧЛЕН Цветелина Кирилова Андонова 

ЧЛЕН Татяна Христова Стаменова 

102900057 гр.Кюстендил 

Езикова 
гимназия "Д-

р Петър 
Берон" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Даниела Ангелова Раденкова-
Гъркова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Георгиева Ряпева 

СЕКРЕТАР Пенка Василова Славова 

ЧЛЕН Райна Симеонова Велинова 

ЧЛЕН Любомир Василев Костурски 

ЧЛЕН Донка Стоименова Янчевска 

ЧЛЕН Илияна Георгиева Сиракова 

ЧЛЕН Камелия Емилова Николова 

ЧЛЕН Васил Евтимов Пенев 

102900058 гр.Кюстендил 

ПГ по лека 
промишленос

т 
"В.Димитров - 

Майстора" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Георгиева Иванчева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Венцеслав Василев Миланов 

СЕКРЕТАР 

Даниела Асенова Атанасова-
Станчева 

ЧЛЕН Маргарита Николова Боцева 

ЧЛЕН Бисер Николов Маринов 

ЧЛЕН Евелина Борисова Стоичкова 

ЧЛЕН Добринка Борисова Рангелова 

ЧЛЕН Мая Серафимова Мушева 

ЧЛЕН Севделин Александров Яначков 

102900059 гр.Кюстендил 

ПГ по лека 
промишленос

т 
"В.Димитров - 

Майстора" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитър Василев Шатков 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Румен Йорданов Гълъбов 

СЕКРЕТАР Ангел Киров Цветанов 

ЧЛЕН Юлиян Николов Манчев 

ЧЛЕН Ваня Веселинова Димитрова 

ЧЛЕН Илчо Димитров Джелебски 

ЧЛЕН Теменужка Александрова Тасева 

ЧЛЕН Иво Маринов Александров 

ЧЛЕН Кристина Валентинова Ранчева 

102900060 гр.Кюстендил 

ПГ по лека 
промишленос

т 
"В.Димитров - 

Майстора" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Росица Николова Димитрова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Антоанета Венкова Неткова 

СЕКРЕТАР 

Мария Симеонова Миланова-
Пателиотис 

ЧЛЕН Маргарита Стоянова Джонева 

ЧЛЕН Владимир Боянов Велинов 

ЧЛЕН Искра Кирилова Венева 



ЧЛЕН Стефан Михайлов Китанов 

ЧЛЕН Стоян Лазаров Въжаров 

ЧЛЕН Георги Росенов Станимиров 

102900061 гр.Кюстендил 
Клуба в кв. 

"Въртешево" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Венцислав Трайков Тракев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Димитрова Величкова 

СЕКРЕТАР Катерина Йорданова Вучкова 

ЧЛЕН Пламен Иванов Бърдаров 

ЧЛЕН Георги Петров Фильов 

ЧЛЕН Снежана Йорданова Атанасова 

ЧЛЕН Петър Стойнев Иванов 

ЧЛЕН Мирослава Янкова Стоименова 

ЧЛЕН Иванка Станкова Андреева 

102900109 гр.Кюстендил 

Дом за 
възрастни с 
физически 

увреждания 
"Ильо 

Войвода" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Евгения Кирилова Харалампиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Нели Страхилова Мицова 

СЕКРЕТАР Георги Цветанов Васев 

ЧЛЕН Александра Александрова Антова 

ЧЛЕН Васил Георгиев Грънчаров 

ЧЛЕН Катя Темелакиева Кръстовска 

ЧЛЕН Цветана Иванова Младенова 

102900110 гр.Кюстендил 

МБАЛ д-р 
Н.Василиев, 

пл."17-ти 
януари" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любослав Любомиров Захариев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Николаева Костадинова 

СЕКРЕТАР Елена Георгиева Захариева 

ЧЛЕН Магдалена Асенова Зашева 

ЧЛЕН Диляна Спасова Боева 

ЧЛЕН Любка Тончева Георгиева 

ЧЛЕН Васил  Петков Нейков 

102900111 гр.Кюстендил 

Специализир
ана болница 

за 
рехабилитаци

я - 
Национален 
комплекс" 

ЕАД, филиал - 
Кюстендил 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Евгени Янев Чифлички 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Анелия Йорданова Симеонова 

СЕКРЕТАР Ивона Владимирова Кирилова 

ЧЛЕН Иван Стоянов Глогов 

ЧЛЕН Кирил Николов Сотиров 

ЧЛЕН Валентина Цанкова Илиева 

ЧЛЕН Кристина Димитрова 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.22 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900062, с.Мазарачево, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 87-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900062, с.Мазарачево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес Длъжност в СИК Трите имена 

102900062 с. Мазарачево 
Седалището 
на кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Любенова Павлова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Теменужка Стойнева Ибраимова 

СЕКРЕТАР Даниела Василева Симова 

ЧЛЕН 
Валентин Георгиев Воденичарски 

ЧЛЕН Георги Иванов Кадийски 

ЧЛЕН Венцислав Стоянов Иванов 

ЧЛЕН Емил Атанасов Янев 

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

По т.23 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900063, с.Драговищица, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  



4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 88-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900063, с.Драговищица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900063 
с. 

Драговищица 
 

Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Диляна Георгиева Иванова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Станислав Атанасов 
Георгиев 

СЕКРЕТАР Георги Яворов Рангачев 

ЧЛЕН 
Борислав Стефанов 
Жижанов 

ЧЛЕН 
Анелия Методиева 
Драганова 

ЧЛЕН Надка Николова Василева 

ЧЛЕН Даниел Георгиев сираков 

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

 
По т.24 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 

секционно избирателна комисия  №102900064, с.Гюешево, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  



4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 89-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900064, с.Гюешево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900064 с. Гюешево 
Клуба на 

пенсионера  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Валентина Димитрова 
Велинова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йорданка Рангелова Начева 

СЕКРЕТАР Анелия Милчова Борисова 

ЧЛЕН Стойне Асенов Максимов 

ЧЛЕН 
Камелия Валентинова 
Стефанова 

ЧЛЕН Камелия Любенова Георгиева 

ЧЛЕН Петър Кирилов Давидков 

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

По т.25 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900065, с.Каменичка Скакавица, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 



5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 



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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 90-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900065, с.Каменичка Скакавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900065 
с. 

Каменичка 
Скакавица 

Седалището 
на кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Тодор Станойков Ангелов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Лалка Крумова Станкова 

СЕКРЕТАР Любен Василов Веселинов 

ЧЛЕН Диана Димитрова Грънчарова 

ЧЛЕН Диана Боянова Ваклева 

ЧЛЕН Кирил Стоянов Горов 

ЧЛЕН 

Десислава Михайлова 
Харизанова 

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

По т.26 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900066, с.Преколница, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 



001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 



Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 91-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900066, с.Преколница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900066 
с. 

Преколница 

Седалището 
на кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Антония Симеонова Величкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Теменужка Станимирова 
Иванова 

СЕКРЕТАР Фиданка Благоева Чавдарова 

ЧЛЕН Цветанка Методиева Мирчева 

ЧЛЕН Александър Данчов Борисов 

ЧЛЕН Искра Иванова Илиева 

ЧЛЕН Христина Цанова Андонова 

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

По т.27 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900067, с.Раненци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 



коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 92-НС 



  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900067, с.Раненци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900067 с. Раненци 

Седалището 
на 

кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ани Андонова Андонова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Румен Кирилов Васев 

СЕКРЕТАР Жана Иванова Динева 

ЧЛЕН Соня Георгиева Яначкова 

ЧЛЕН Георги Веселинов Георгиев 

ЧЛЕН Сашо Владимиров Илиев 

ЧЛЕН Юлия Христова Ангелова 

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

По т.28 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900068, с.Долно село, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  



Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 93-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900068, с.Долно село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900068 
с. Долно 

Село 
Седалището 

на 
ПРЕДСЕДАТЕЛ Силвия Боянова Китанова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цвета Любенова Веселинова 



кметския 
наместник 
в с.Долно 

село 

СЕКРЕТАР Лиляна Борисова Божилова 

ЧЛЕН Евелина Иванова Максева 

ЧЛЕН Радостина Райчова Никова 

ЧЛЕН 
Лозан Тасков Тасков 

ЧЛЕН Елена Емилова Стоянова 

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

По т.29 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900069, с.Бобешино, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  



 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 94-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900069 с.Бобешино, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900069 
с. 

Бобешино  

Седалището 
на кметския 
наместник в 
с.Бобешино 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Николина Евлогиева Милошева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Райна Иванова Теодосиева 

СЕКРЕТАР Стоил Стоянов Йосифов 

ЧЛЕН Антоанета Иванова Пенева 

ЧЛЕН Райна Петрова Йорданова 

ЧЛЕН Васил Драганов Василев 

ЧЛЕН Анатоли Георгиев Петров 



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

По т.30 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900070, с.Полска Скакавица, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 



актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 95-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900070, с.Полска Скакавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900070 
с. Полска 

Скакавица 

Седалището 
на кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Еленка Кирилова Христова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Пламен Василев Котев 

СЕКРЕТАР Ценка Йончева Якимов 

ЧЛЕН Парашкева Борисова Ангелова 

ЧЛЕН 
Благородка Василева 
Стоичкова 

ЧЛЕН 

Цветанка Харалампиева 
Златкова 

ЧЛЕН 

Кина Бориславова Сиромахова-
Димитрова 

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



По т.31 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900071, с.Гърляно, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 



за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 96-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900071, с.Гърляно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900071 с. Гърляно Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Данчо Славчов Китанов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Майа Кирилова Иванова 

СЕКРЕТАР Румен Крумов Мавродиев 

ЧЛЕН Евгения Димитрова Летейска 

ЧЛЕН Детелина Симеонова Христова 

ЧЛЕН Георги Евтимов Станимиров 

ЧЛЕН Станислав Зиновиев Илиев 

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

По т.32 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900072, с.Вратца, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 



Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 



Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 97-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900072, с.Вратца, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900072 с. Вратца Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Теодоси Станойков Петров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Ангелина Иванова Николчева 

СЕКРЕТАР Венета Николова Илиева 

ЧЛЕН Боян Валентинов Точев 

ЧЛЕН 
Елеонора Драганова 
Борисова 

ЧЛЕН 
Ивайло Благоев Стаменов 

ЧЛЕН Звездомир Любчов Атанасов 

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

По т.33 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900073, с.Горна Брестница, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 



2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 98-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900073, с.Горна Брестница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900073 
с. Горна 

Брестница 

Седалището 
на кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Валентин Венев Велинов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Малинка Александрова Тасева 

СЕКРЕТАР Васил Данчев Василев 

ЧЛЕН Ваня Здравчова Велинова 

ЧЛЕН Анелия Иванова Милева 

ЧЛЕН Севастина Стоянова Ангелова 

ЧЛЕН Иво Никилов Якимов 

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

По т.34 от дневния ред: Назначава членовете и ръководствата на 
секционно избирателни комисии  №102900074 и № 102900075, с..Жиленци, 
община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  



4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 99-НС 

  Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателни комисии  
№102900074 и № 102900075, с..Жиленци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900074 с. Жиленци Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Иванова Николова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Силвия Здравчова Симеонова 

СЕКРЕТАР Магдалена Иванова Димитрова 

ЧЛЕН Соня Боянова Ваклева 

ЧЛЕН Даниела Василева Капитанска 

ЧЛЕН 
Камелия Младенова Анева-Андонова 

ЧЛЕН Огнян Любенов Пешев 

ЧЛЕН Валентин Асенов Христов 

ЧЛЕН Радослав Пламенов Миленов 

102900075 с. Жиленци Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Георгиева Панева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Вене Крумов Ваклев 

СЕКРЕТАР Виолина Пламенова Стоименова 

ЧЛЕН Мая Стойнева Кънчева 

ЧЛЕН Крум Иванов Тодоров 

ЧЛЕН Мирослав Благоев Станков 

ЧЛЕН Росица Иванова Петкова 

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

По т.35 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900076, с.Грамаждано, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  



1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 



Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 100-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900076, с.Грамаждано, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900076 
с. 

Грамаждано 
Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветелина Иванова Стоичкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Татяна Ставрева Георгиева 

СЕКРЕТАР Валери Димитров Петков 

ЧЛЕН Антоанета Йорданова Ангелова 

ЧЛЕН Стефка Пламенова Шушкова 

ЧЛЕН Симеон Иванов Наков 

ЧЛЕН Даниела Иванова Асенова 

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

По т.36 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900077, с.Богослов, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  



4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 101-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900077, с.Богослов, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900077 
с. 

Богослов 
Детската 
градина 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мариела Пламенова Илиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Калинка Бориславова Генкова 

СЕКРЕТАР Атанас Стоянов Клинкачев 

ЧЛЕН Елена Георгиева Митова 

ЧЛЕН Емилия Тончева Грозева 

ЧЛЕН 
Цветанка Йорданова 
Златанова 

ЧЛЕН Георги Крумов Кодуски 

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

По т.37 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900078, с.Горановци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 



Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 102-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900078, с.Горановци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900078 
с. 

Горановци 

Бившия стол 
на АПК в 

с.Горановци 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Николай Емилов Джонев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Александров Миланов 

СЕКРЕТАР Емилия Георгиева Димова 

ЧЛЕН Силвия Георгиева Веселинова 

ЧЛЕН Рени Крумова Велкова 

ЧЛЕН Богомил Георгиев Янев 

ЧЛЕН Васил Стойчов Василев 

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

По т.38 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900079, с.Ново село, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 



коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 103-НС 



  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900079, с.Ново село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900079 с. Ново Село 

Седалището 
на кметския 
наместник в 
с.Ново село 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниел Стойнев Григоров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Десислава Драганова Петрова 

СЕКРЕТАР Теменужка Борисова Велинова 

ЧЛЕН Никола Кирилов Велков 

ЧЛЕН Христо Любенов Димитров 

ЧЛЕН Огнян Руменов Андонов 

ЧЛЕН Изабела Михайлова Андонова 

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

По т.39 от дневния ред: Назначава членовете и ръководствата на 
секционно избирателни комисии № 102900080 и № 102900081, с.Слокощица, 
община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни 
представители на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  



Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 104-НС 

  Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателни комисии  
№102900080 и № 102900081 с.Слокощица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900080 с. Клуба на ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитринка Пламенова Иванова 



Слокощица пенсионера ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Емилия Петрова Янкулова 

СЕКРЕТАР Радостина Борисова Киселичка 

ЧЛЕН Венцислав Драгонов Миланов 

ЧЛЕН Свилен Данчов Костадинов 

ЧЛЕН Румяна Венкова Захариева 

ЧЛЕН Силвия Атанасова Любенова 

ЧЛЕН Здравко Симеонов Витански 

ЧЛЕН 
Радостина Пламенова Стоименова 

102900081 
с. 

Слокощица 
Училището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Елка Георгиева Дойчинова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Красимира Димитрова Стоянова 

СЕКРЕТАР Лиляна Кирилова Кашкина 

ЧЛЕН Юри Георгиев Балев 

ЧЛЕН Гергана Ангелова Георгиева 

ЧЛЕН Силвия Иванова Костадинова 

ЧЛЕН Вергиния Симеонова Брусарска 

ЧЛЕН Мая Борисова Велинова 

ЧЛЕН Цецка Петрова Цекова 

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

По т.40 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900082, с.Граница, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 



събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 105-НС 



  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900082, с.Граница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900082 с. Граница Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Людмила Георгиева Пилева-
Харалампиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Теменужка Стоименова Попова 

СЕКРЕТАР Елена Методиева Каракашка 

ЧЛЕН Анелия Георгиева Калеова 

ЧЛЕН 

Марияна Димитрова 
Методиева-Кирилова 

ЧЛЕН Димитър Христов Тасов 

ЧЛЕН Албена Драганова Граховска 

ЧЛЕН Марио Жоров Попов 

ЧЛЕН Силвия Стефанова Стоименова 

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

По т.41 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900083, с.Лелинци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 



Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 106-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900083 с.Лелинци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  



№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900083 
с. 

Лелинци 
Читалището 
в с.Лелинци 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Румянка Иванова Джонева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Василка Иванова Еманоилова 

СЕКРЕТАР Георги Александров Тасев 

ЧЛЕН Цветанка Борисова Стоилова 

ЧЛЕН Славчо Стоянов Спасов 

ЧЛЕН Спаска Сотирова Димова 

ЧЛЕН Мартин Захариев Георгиев 

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

По т.42 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900084, с.Берсин, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 



участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 107-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900084, с.Берсин, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900084 с. Берсин Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Василев Пенев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветанка Борисова Карадачка 

СЕКРЕТАР Татяна Евтимова Младенова 

ЧЛЕН Елка Пенева Накева 

ЧЛЕН Славчо Николов Христов 



ЧЛЕН Йордан Костадинов Тренев 

ЧЛЕН Татяна Добринова Георгиева 

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

По т.43 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900085, с.Нови Чифлик, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 



от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 108-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900085 с.Нови чифлик, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900085 
с. Нови 
Чифлик 

Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитър Горанов Рахталиев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Стойнев Илиев 

СЕКРЕТАР Любомир Славчов Лумбарски 

ЧЛЕН 
Емил Манасиев Стоянов 

ЧЛЕН Антоанета Василева Величкова 

ЧЛЕН Димка Георгиева Алексова 

ЧЛЕН Методи Йорданов Кръстев 

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



По т.44 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900086, с.Търновлаг, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 



за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 109-НС 

  Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателна комисия  
№102900086 с.Търновлаг, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900086 
с. 

Търновлаг 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сълза Драганова Георгиева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Йорданов Петров 

СЕКРЕТАР Таня Симеонова Асенова 

ЧЛЕН Мая Харалампиева Иванова 

ЧЛЕН Иван Симеонов Костадинов 

ЧЛЕН Райчо Иванов Димитров 

ЧЛЕН Василка Стоименова Атева 

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

По т.45 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900087, с.Багренци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  



Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 



актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 110-НС 

  Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателна комисия  
№102900087 с.Багренци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900087 
с. 

Багренци 
Училището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Кирил Василев Иванов 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Красимир Петров Крумов 

СЕКРЕТАР Стефчо Райков Йовчовски 

ЧЛЕН Веселка Боянова Димитрова 

ЧЛЕН Славея Валериева Тончева 

ЧЛЕН 
Севда Василева Гогева 

ЧЛЕН Ели Миланова Димова 

ЧЛЕН Андрей данаилов Асенов 

ЧЛЕН Павлина Димитрова Димитрова 

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

По т.46 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900088, с.Пиперков чифлик, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 



Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 



Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 111-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900088 с.Пиперков чифлик, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900088 
с. 

Пиперков 
Чифлик 

 Клуб на 
пенсионера 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниел Ивов Димитров 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Бойко Йорданов Парлапански 

СЕКРЕТАР Йорданка Цветанова Иванова 

ЧЛЕН Соня Георгиева Сотирова 

ЧЛЕН 

Цветелина Любомирова 
Григорова 

ЧЛЕН Малинка Петрова Вучоглавска 

ЧЛЕН Василка Петрова Георгиева 

ЧЛЕН Божидар Никифоров Васев 

ЧЛЕН Нели Ангелова Андонова 

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

По т.47 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900089 с.Гирчевци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  



1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 



Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 112-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900089 с.Гирчевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900089 
с. 

Гирчевци 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любка Крумова Радкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Николина Стефанова Стойнева 

СЕКРЕТАР Албена Бойкова Стойнева 

ЧЛЕН Анка Миланова Димитрова 

ЧЛЕН Ася Любенова Димитрова 

ЧЛЕН Милена Огнянова Митева 

ЧЛЕН Никифор Димитров Никифоров 

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

По т.48 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900090 с.Жабокрът, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  



4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12  гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 113-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900090 с.Жабокрът, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900090 с. Жабокрът Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ясен Евтимов Стипцарски 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Веселка Валентинова 
Симеонова 

СЕКРЕТАР Лъчезар Емилов Станоев 

ЧЛЕН Юлия Георгиевна Богомилова 

ЧЛЕН Силвия Василева Стефанова 

ЧЛЕН Десислава Василева Борисова 

ЧЛЕН Василка Борисова Арсова 

ЧЛЕН Йорданка Спасова Петрова 

ЧЛЕН Радослав Петров Стоянов 

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

По т.49 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900091, с.Ябълково, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 



5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 



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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 114-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900091, с.Ябълково, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900091 с. Ябълково Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Олег Георгиев Алексиев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитър Андонов Димитров 

СЕКРЕТАР Валери Василев Иванов 

ЧЛЕН 
Радостина Николаева Гребенарова 

ЧЛЕН Анна Благоева Борисова 

ЧЛЕН Вене Стойнев Славов 

ЧЛЕН Анелия Асенова Димитрова 

ЧЛЕН Миглена Антониева Тенчева 

ЧЛЕН Ирена Валентинова Григорова 

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

По т.50 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900092, с.Дворище, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 



Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 115-НС 

  Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателна комисия  
№102900092, с.Дворище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900092 
с. 

Дворище 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анета Андонова Иванова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
МаргаритаДимитрова Мечкарска 

СЕКРЕТАР Бойка Димитрова Шопова 

ЧЛЕН Биляна Василиева Христова 

ЧЛЕН Ангелина Николова Радова 

ЧЛЕН 
Ралица Емилова Кирилова 

ЧЛЕН Любен Тодоров Ушев 

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

По т.51 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900093 с.Коняво, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 



Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 116-НС 



  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900093 с.Коняво, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900093 с. Коняво Училището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Ярмила Владимирова 
Ямборска 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Елка Димитрова Бойкова 

СЕКРЕТАР Виолета Димитрова Ангелова 

ЧЛЕН Рая Любомирова Иванова 

ЧЛЕН Гергана Димитрова Котева 

ЧЛЕН Камен Димитров Алексиев 

ЧЛЕН Надя Петкова Аргирова 

ЧЛЕН Ирена Здравкова Ангелова 

ЧЛЕН Мирослава Бисерова Славчева 

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

По т.52 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900094 с.Цървеняно, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 



Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 117-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900094 с.Цървеняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  



№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900094 
с. 

Цървеняно  

Седалището 
на кметския 
наместник 

в.с.Цървеняно 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Илиян Динков Желев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Димитър Георгиев 
Стоичков 

СЕКРЕТАР 
Анетка Радкова 
Тодорова 

ЧЛЕН 
Иванка Асенова 
Харизанова 

ЧЛЕН 
Здравка Асенова 
Анева 

ЧЛЕН 
Роска Димитрова 
Николова 

ЧЛЕН 

Марияна Димитрова 
Александрова 

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

По т.53 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900095, с.Стенско, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 



състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 118-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900095 с.Стенско, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 



102900095 с. Стенско Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Зора Драганова Димитрова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Снежанка Стоименова Кьосева 

СЕКРЕТАР Валентин Георгиев Христов 

ЧЛЕН Слави Георгиев Савов 

ЧЛЕН Йорданка Велинова Васева 

ЧЛЕН Илиана Кирилова Георгиева 

ЧЛЕН Христина Иванова Петрова 

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

По т.54 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900096 с.Горна Гращица, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 



партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 119-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900096 с.Горна Гращица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900096 
с. Горна 

Гращица 
Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Антон Боянов Златков 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Даниела Димитрова Гюргина 

СЕКРЕТАР Нина Ангелова Панайотова 



ЧЛЕН 
Мага Симеонова Георгиева 

ЧЛЕН 
Димитринка Стоянова Капланова 

ЧЛЕН Спасенка Славева Стаменова 

ЧЛЕН Анка Стойнева Каранова 

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

По т.55 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900097, с.Долна Гращица, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  



 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 120-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900097 с.Долна Гращица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900097 
с. Долна 
Гращица 

Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитър Илчов Георгиев 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ангелинка Георгиева Григорова 

СЕКРЕТАР Деян Христов Къртев 

ЧЛЕН Антон Георгиев Гюргин 

ЧЛЕН Антон Георгиев Андонов 

ЧЛЕН Емилия Димитрова Стоянова 



ЧЛЕН Десислава Данчова Чавдарова 

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

По т.56 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900098 с.Таваличево, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 



от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 121-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900098 с.Таваличево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900098 
с. 

Таваличево 
Училището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Богомилов Георгиев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Александра Георгиева Янчовска 

СЕКРЕТАР Стефан Любомиров Георгиев 

ЧЛЕН Фиданка Андонова Гешева 

ЧЛЕН Теменужка Димитрова Стоянова 

ЧЛЕН Зорка Йорданова Стаменова 

ЧЛЕН Ясен Петров Стойнев 

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



По т.57 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900099 с.Катрище, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 



за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 122-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900099 с.Катрище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900099 
с. 

Катрище 

Седалището 
на 

кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Благородка Любенова Ранова 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Васил Миланов Велинов 

СЕКРЕТАР 
Наташа Харалампиева Самарджиева 

ЧЛЕН Георги Петров Димитров 

ЧЛЕН Боряна Здравкова Цекова 

ЧЛЕН Николай Лазаров Михов 

ЧЛЕН Любомир Генадиев Молев 

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

По т.58 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900100 с.Николичевци, община 
Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители 
на  26 март 2017 г.  



Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 



актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 123-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900100 с.Николичевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както 
следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900100 
с. 

Николичевци 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ренета Боянова Михалкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Добра Кръстова Златковска 

СЕКРЕТАР Юри Андонов Пашев 

ЧЛЕН Благовест Петров Добилярски 

ЧЛЕН Ваня Петрова Стойнева 

ЧЛЕН Николай Стоянов Кирилов 

ЧЛЕН Елена Иванова Ангелова 

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

По т.59 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900101, с.Скриняно, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  



1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 



Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 124-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900101 с.Скриняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва: 

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900101 
с. 

Скриняно 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Данчо Иванов Ангелов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Здравка Николова Алексиева 

СЕКРЕТАР Емил Василев Манчев 

ЧЛЕН Евгения Николова Златкова 

ЧЛЕН Райчо Иванов Велинов 

ЧЛЕН Камелия Иванова Генчева 

ЧЛЕН Надя Любомирова Каролева 

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

По т.60 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900102, с.Копиловци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  



3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 125-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900102, с.Копиловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в 
СИК 

Трите имена 

102900102 
с. 

Копиловци 
Училището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Илияна Лазарова Илиева 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Василка Славева Ангелова 

СЕКРЕТАР Румяна Любенова Иванова 

ЧЛЕН Евелина Георгиева Гогева 

ЧЛЕН Нели Андонова Юрукова 

ЧЛЕН 
Симеон Иванов Симеонов 

ЧЛЕН Анелия Здравкова Атанасова 

ЧЛЕН Ивелина Бойкова Стоилова 

ЧЛЕН Здравка Антонова Иванова 

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

По т.61 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900103, с.Шипочано, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  



4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 126-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900103, с.Шипочано, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900103 
с. 

Шипочано 

Седалището 
на кметския 
наместник 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Николай Георгиев Николов 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Иванчо Милчов Салтиров 

СЕКРЕТАР Йордан Димитров Петров 

ЧЛЕН Жана Райчова Алексова 

ЧЛЕН Милица Димитрова Милчова 

ЧЛЕН Валентин Йорданов Стоянов 

ЧЛЕН Пенчо Илиев Младенов 

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

По т.62 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900104, с.Шишковци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 



Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 127-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900104 с.Шишковци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900104 
с. 

Шишковци 
Читалището 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Веселин Александров 
Харалампиев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Валентин Иванов Георгиев 

СЕКРЕТАР Илия Георгиев Йорданов 

ЧЛЕН Методий Велинов Митов 

ЧЛЕН Юлия Борисова Петрова 

ЧЛЕН Виолета Спасова Алексова 

ЧЛЕН Милена Йорданова Яньова 

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

По т.63 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900105, с.Раждавица, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 



Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 128-НС 



  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900105 с.Раждавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900105 с. Раждавица 
Читалището 

в 
с.Раждавица 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Петя Димитрова Стоянова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Драган Кирилов Земенски 

СЕКРЕТАР Иванка Йончова Васева 

ЧЛЕН Татяна Йорданова Кирилова 

ЧЛЕН Роза Йорданова Гайдарова 

ЧЛЕН 

Соня Божидарова Алексова-
Долинска 

ЧЛЕН Ивона Пламенова Тодорова 

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

По т.64 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900106, с.Лозно, община Кюстендил, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 



състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 129-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900106 с. Лозно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 



102900106 с. Лозно Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Радка Веселинова Чорбаджийска 

ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Велислава Иванова Христова 

СЕКРЕТАР Георги Стоянов Василев 

ЧЛЕН Димитър Георгиев Пейчев 

ЧЛЕН Людмила Стойнева Николова 

ЧЛЕН Марийка Николова Велинова 

ЧЛЕН Бойко Бойков Фергов 

ЧЛЕН Живко Здраганов Златанов 

ЧЛЕН Бисер Божилов Крумов 

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

По т.65 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900107, с.Радловци, община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 



Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 130-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900107 с. Радловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900107 
с. 

Радловци 
Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Таня Раденкова Попова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Валя Христова Гърлянска 

СЕКРЕТАР Невяна Христова Захариева 

ЧЛЕН Юлия Николова Апостолова 



ЧЛЕН Георги Иванов Китанов 

ЧЛЕН Маргарита Борисова Кьосева 

ЧЛЕН Йордан Симеонов Ковчегарски 

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

По т.66 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на 
секционно избирателна комисия  №102900108 с.Соволяно община Кюстендил, 
обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на  26 март 
2017 г.  

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 



от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 
актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 131-НС 

  Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия  
№102900108 с.Соволяно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ СИК 
Населено 

място 
Адрес 

Длъжност в СИК 
Трите имена 

102900108 с.Соволяно Кметството 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Кирил Борисов Кирилов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Галина Радкова Бучева 

СЕКРЕТАР Гюра Методиева Андонова 

ЧЛЕН Радка Атанасова Велинова 

ЧЛЕН Юлия Мирчева Банкова 

ЧЛЕН Христо Красимиров Давидков 

ЧЛЕН Даниела Василева Георгиева 

ЧЛЕН Сашка Иванова Георгиева 

ЧЛЕН Малинка Димитрова Ангелова 



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

По т.67 от дневния ред: Утвърждава списък с резервни членове на 
секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народно събрание на 26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо с вх. №73/22.02.2017г. в 13:36 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Кюстендил. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно:  

1. Предложение  от кмета на община Кюстендил  за съставите на СИК на 
територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Протокол от проведени консултации от 16.02.2017г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне съставите на СИК на територията на община Кюстендил с 
изх.№48-00-4/10.02.2017 г.;  

4. Извадка от интернет страницата на община Кюстендил от 13.02.2017 г. 
на поканата до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на съставите на СИК на територията на община Кюстендил; 

5. Разпределение на членовете на СИК по длъжности и партийна 
принадлежност за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
26 март 2017 г.; 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 
001/27.01.2017 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 на 
територията на община Кюстендил; Пълномощно изх. № 631/08.02.2017 г. – 1 бр.; 
Пълномощно изх.№ 630/08.02.2017 г. – 1 бр., Решения на политическия съвет на 
Коалиция „БСП лява България" от 09.05.2016 г. и Решение за образуване на 
коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 43-то Народно 
събрание на Република България, насрочени на 05 октомври 2014 год. От 
19.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „БСП лява България"; 

Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община 
Кюстендил; Пълномощно № 20/27.01.2017 г. и Удостоверение за актуално 
състояние от 27.01.2017 г. на ПП „Движение за права и свободи”, представени от 
представителя на ПП „ДПС";  

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно от 06.02.2017 г. – 1бр.; 
Пълномощно от 08.02.2017 г. – 1 бр.  и Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г., представени от представителя на 
Коалиция от партии „Реформаторски блок”;  

 Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за 
съставите на СИК на територията на община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и 
Решение за създаване на коалиция  между - ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” И ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 
от 07.08.2014 г. , представено от представителя на Коалиция „Патриотичен фронт  
- НФСБ и ВМРО”; 

 Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК 
на територията на община Кюстендил; Пълномощно – 1 бр., удостоверение за 



актуално състояние от 03.02.2017 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” и Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура” 
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от 
18.08.2014 г., представено от представителя на  КП „България без цензура”; 

Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на 
община Кюстендил; Пълномощни - 2 бр. от 31.01.2017 г., Удостоверение за 
актуално състояние от 27.01.2017 г., представени от представителя на ПП 
„АТАКА" ; 

и Предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/” за съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 
Пълномощно от 25.01.2017 г. – 1 бр. и Решение за сформиране на коалиция и 
последващи действия по регистрация и участие в избори за избори за обикновено 
Народно събрание 2014 г. от 07.08.2014 г., 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 
Кюстендил. 

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 №19-НС/08.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 132-НС 

  Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни 
комисии на територията на община Кюстендил  за произвеждане на изборите за 
народни представители на 26 март 2017г., както следва:  

№ по 
ред Трите имена 
1 Кристина Стоянова Николова 
2 Иван Петров Иванов 
3 Татяна Асенова Соколова 
4 Таня Василева Костадинова 
5 Латинка Димитрова Никова 
6 Роза Серафимова Цветанова 
7 Владислав Димитров Харалампиев 
8 Стоян Кирилов Стоилов 
9 Иво Методиев Кръстев 
10 Ирена Йорданова Андонова 
11 Валентин Боянов Стойков 
12 Десислава Кайчова Драганова 
13 Аспарух Силвиев Стефанов 
14 Росица Пламенова Стоянова 



15 Красимира Асенова Иванова 
16 Венцислав Димитров Войнски 
17 Георги Борисов Георгиев 
18 Георги Петров Христов 
19 Гюлка Борисова Митова 
20 Лъчезар Тодоров Димитров 
21 Румен Геров Тодоров 
22 Красимир Цветанов Цветков 

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

 

Председател: 

     /Красимир Петров / 

Секретар: 

                                                                      /Симеонка Велкова-Манова/ 

 

 

 


