
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 14-НС 

Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на 
втори етаж в сградата на Областна администрация  -  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, Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова, Десислава Любенова Шопова, Иван Порфиров Мишков и 
Десислава Красимирова Ангелова,  Ивайло Радойчев Анастасов, Константин 
Димов Дингозов, Марина Валентинова Иванова, Миленка Цекова Стоянова и 
Силвия Йорданова Генкова 

 Отсъстват:   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.Относно: Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на 
подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията 
на община Невестино, както и промяна в състава на СИК № 103100011.  

Докладва: Красимир Петров 
2.Относно: Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на 

подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията 
на община Трекляно. 

                                                                            Докладва: Красимир Петров 

3.Относно: Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на 
подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията 
на община Кочериново.  

                                                                            Докладва: Красимир Петров 

4.Относно: Допълване на Решение №29-НС/14.02.2017 г. на РИК, относно 
присъствие и контрол на определените за отговорници по общини членове на 
РИК при запечатване, разпечатване на помещенията, в които се съхраняват 
изборните книжа и материали и бюлетините, както и присъствие и контрол от 
определените за отговорници по общини членове  на РИК- Кюстендил, при 
разпределение на материалите от общинските администрации за съответните 
СИК. 

                                                                                  Докладва: Красимир Петров 
5.Относно: Поправка на техническа грешка в изписване на ЕГН-то на член 

на СИК №100500004  на територията на община Бобошево.  
                                                                                  Докладва: Красимир Петров 
6. Относно:Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на 

подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията 
на община Рила.  

                                                                            Докладва: Красимир Петров 



7.Относно: Разпределение като отговорници за подходящ брой СИК на 

територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден на 
членовете на Районна избирателна комисия в Десети  район – Кюстендил, както и 
определяне на съответните им задължения. 

                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
8. Относно: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината, както 

и одобряване на тиража на бюлетините за Район  № 10 – Кюстендилски във 
връзка с Решение № 4278-НС от 11.02.2017 г. на ЦИК. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
 

По т.1 от дневния ред: Поправка на технически грешки в изписване на 
ЕГН-та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на 
територията на община Невестино, както и промяна в състава на СИК № 
103100011.  

Постъпило е писмо с вх.  № 104/02.03.2017 г. в 16:22 ч., от община 
Невестино, с искане за корекция на ЕГН-та на лица в съставите на СИК на 
територията на община Невестино и писмо с вх.№115/07.03.2017 г. от ПП ”ДПС” за 
промяна в състава на членовете на ПП „ДПС” в състава на СИК в избирателна 
секция № 103100011 на територията на община Невестино, област Кюстендил за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 4, т. 5 от Изборния кодекс, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 13 гласа „За”взе следното   

РЕШЕНИЕ № 204-НС 

 Допуска поправка на технически грешки, както следва:  

1. В Решение № 69-НС/23.02.2017 г. на РИК – Кюстендил, в  СИК №103100004, 

вместо „Виолета Георгиева Манова с ЕГН: …”, да се чете : „Виолета 

Георгиева Манова с ЕГН: ..”; 

2. В Решение № 73-НС/23.02.2017 г. на РИК – Кюстендил, в СИК № 103100008, 

вместо „Валентина Георгиева Манчева с ЕГН:....”, да се чете:„Валентина 

Георгиева Манчева с ЕГН : ….”; 

3. В Решение № 79-НС/23.02.2017 г. на РИК – Кюстендил, в СИК № 103100014, 

вместо „Йордан Петров Сотиров с ЕГН:…”, да се чете: „Йордан Петров 

Сотиров с ЕГН: …”; 

4. В Решение № 80-НС/23.02.2017 г. на РИК – Кюстендил, в СИК № 103100015, 

вместо „Емил Георгиев Димитров с ЕГН:..”, да се чете: „Емил Георгиев 

Димитров с ЕГН: ..”; 

5. В Решение № 82-НС/23.02.2017 г. на РИК – Кюстендил, в СИК № 103100017, 

вместо „Георги Драгомиров Христов с ЕГН: ..”, да се чете: „Георги 

Драгомиров Христов с ЕГН: ..”; 

6. В Решение № 82-НС/23.02.2017 г. на РИК – Кюстендил, в СИК № 103100017, 

вместо „Здравко Иванов Златков с ЕГН:..”, да се чете: „Здравко Иванов 

Златков с ЕГН: ..”; 

7. В Решение № 82-НС/23.02.2017 г. на РИК – Кюстендил, в СИК № 103100017, 

вместо „Митко Василев Димитров с ЕГН:..”, да се чете: „Митко Василев 

Димитров с ЕГН: ..”; 



8. В Решение №76-НС/23.02.2017 г. на РИК-Кюстендил, освобождава като 

член на СИК № 103100011 - Иван Иванов Стоянов с ЕГН … и назначава като 

член на СИК № 103100011 - Юлия Иванова Райчева с ЕГН ... 

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

По т. 2 от дневния ред: Поправка на технически грешки в изписване на 
ЕГН-та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на 
територията на община Трекляно. 

Постъпило е писмо с вх.  № 100/02.03.2017 г. в 13:30 ч., от община Трекляно, 
с искане за корекция на ЕГН-та на лица в съставите на СИК на територията на 
община Трекляно. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено 
гласуване  с 13 гласа „За”взе следното   

РЕШЕНИЕ № 205-НС 

 Допуска поправка на технически грешки , както следва:  

1. В Решение № 133-НС/24.02.2017 г. на РИК – Кюстендил в СИК №105000001, 

вместо „Христина Иванова Христова с ЕГН: ..”, да се чете : „Христина 

Иванова Харалампиева с ЕГН: ..”; 

2. В Решение № 134-НС/24.02.2017 г. на РИК – Кюстендил в СИК № 

105000002, вместо „Дочка Милева Митева с ЕГН:..”, да се чете: „Дочка 

Милева Митева с ЕГН : ..”; 

3. В Решение № 141-НС/24.02.2017 г. на РИК – Кюстендил в СИК № 

105000009, вместо „Калина Алексданрова Божилова с ЕГН:..”, да се чете: 

„Калина Александрова Божилова с ЕГН:..”; 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски  в 3-дневен срок  от обявяването 

му.  

По т. 3 от дневния ред: Поправка на технически грешки в изписване на 
ЕГН-та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на 
територията на община Кочериново.  

Постъпило е писмо  с вх.  № 101/02.03.2017 г. в 14:30 ч., от община 
Кочериново, с искане за корекция на ЕГН-та на  лица в съставите на СИК на 
територията на община Кочериново. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено 
гласуване  с 13 гласа „За”взе следното   

РЕШЕНИЕ № 206-НС 



 Допуска поправка на технически грешки , както следва:  

1. В Решение № 172-НС/27.02.2017 г. на РИК – Кюстендил в СИК №102700002, 

вместо „Любка Методиева Стойнева  с ЕГН: ..”, да се чете : „Любка Методиева 

Стойнева с ЕГН: ..”; 

2. В Решение № 174-НС/27.02.2017 г. на РИК – Кюстендил в СИК № 

102700007, вместо „Димитър Крумов Стоицов с ЕГН:..”, да се чете: „Димитър 

Крумов Стоицов с ЕГН : ..”; 

3. В Решение № 182-НС/27.02.2017 г. на РИК – Кюстендил в СИК № 

102700015, вместо „Росица Златкова Николова с ЕГН:..”, да се чете: „Росица 

Здравкова Николова с ЕГН: ..”; 

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

По т. 4 от дневния ред: Допълване на Решение №29-НС/14.02.2017 г. на 
РИК, относно присъствие и контрол на определените за отговорници по общини 
членове на РИК при запечатване, разпечатване на помещенията, в които се 
съхраняват изборните книжа и материали и бюлетините, както и присъствие и 
контрол от определените за отговорници по общини членове  на РИК- Кюстендил, 
при разпределение на материалите от общинските администрации за 
съответните СИК. 

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

РЕШЕНИЕ №207-НС 

Допълва Решение №29-НС/14.02.2017 г. на РИК- Кюстендил, както следва: 

Определените за отговорници членове на Районна избирателна комисия в 
Десети  изборен район - Кюстендилски по съответните общини, следва да 
присъстват и да осъществят контрол при  запечатването и разпечатването на 
помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали и бюлетините 
по общини, съвместно със съответната общинска администрация; да присъстват и 
осъществят контрол при разпределяне на изборните книжа и материали от 
съответните общински администрации за съответните СИК;да поддържат 
постоянна връзка с упълномощените представители на съответните общини, във 
връзка с определяне на графика за осъществяване на гореизброените действия. 

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: Поправка на техническа грешка в изписване на 
ЕГН-то на член на СИК №100500004  на територията на община Бобошево.  

Постъпило е писмо  с вх.  № 109/07.03.2017 г. в 11:00 ч., от община 
Бобошево, с искане за корекция на ЕГН-то на лице в състава на СИК на 
територията на община Бобошево. 



На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено 
гласуване  с 13 гласа „За”взе следното   

РЕШЕНИЕ № 208-НС 

 Допуска поправка на техническа грешка  в Решение № 54-НС/22.02.2017 г. 
на РИК - Кюстендил, като в СИК № 100500004 вместо „Николай Димитров 
Гергинов с ЕГН .. да се чете „Николай Димитров Гергинов с ЕГН….”:  

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

По т.6 от дневния ред:Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-
та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на 
територията на община Рила.  

Постъпило е писмо  с вх.  № 108/07.03.2017 г. в 10:00 ч. от община Рила, с 
искане за корекция на ЕГН-та на лица в съставите на СИК на територията на 
община Рила. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено 
гласуване  с 13 гласа „За”взе следното   

РЕШЕНИЕ № 209-НС 

 Допуска поправка на технически грешки , както следва:  

1. В Решение № 169-НС/24.02.2017 г. на РИК –Кюстендил в СИК № 103800006, 

вместо „Виктор Щерев Димитров  с ЕГН: ..”, да се чете : „Виктор Щерев 

Димитров   с ЕГН:..”; 

2. В Решение № 169-НС/24.02.2017 г. на РИК –Кюстендил в СИК № 103800006, 

вместо „Мария Димитрова Николова  с ЕГН: ..”, да се чете : „Мария 

Димитрова Николова  с ЕГН:..”; 

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

                                          
По т.7 от дневния ред:  Разпределение на членовете на Районна 

избирателна комисия в Десети  изборен район – Кюстендилски за отговорници на 

определен брой СИК на територията на съответната община в деня преди 
изборите и в изборния ден, както и определяне на съответните им задължения. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, след проведено 
гласуване с 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 210-НС  



Разпределя членовете на Районна избирателна комисия в Десети  изборен 
район – Кюстендилски за отговорници за определен брой СИК на територията на 
съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както следва: 

Община Избирателни секции Отговорници Тел. за връзка 
Община Кюстендил № 102900001-№ 

102900035 
Александра Колева 0897 272 633 

№ 102900036-№ 
102900075 

Десислава  Ангелова 0889 263 197 

№ 102900076 - 
№102900112 

Силвия Генкова 0897 525 966 

Община Дупница № 104800001 - № № 
104800037 

Десислава Стоянова 0896 047 473 

№ 104800038 - № 
104800075 

Ивайло Анастасов 0888 395 413 

Община Бобов дол №100400001 -
№100400027 

Ивайло Анастасов 0888 395 413 

Община Сапарева 
баня 

№104100001 -
№104100009 

Десислава Стоянова 0896 047 473 

Община Кочериново № 102700001-№ 
102700016 

Марина Валентинова 
Иванова 

0878 720 669 

Община Невестино № 103100001 - № 
103100019 

Константин Димов 
Дингозов 

0888 638 205 

Община Рила № 103800001-№ 
103800007 

Десислава Любенова 
Шопова 

0898 564 569 

Община Бобошево № 100500001-№ 
100500012 

Константин Димов 
Дингозов 

0888 638 205 

Община Трекляно № 10500001 - № 
10500009 

Миленка Цекова 
Стоянова 

0896 732 618 

Определените отговорници следва да осъществят контрол по 
транспортирането на изборните книжа и материали до секциите, както и контрол 
относно оборудването и охраната на изборните помещения;да прозвънят вечерта 
преди изборния ден на председателите на СИК, относно готовността на 
съответната СИК за изборния ден; при взаимодействие със съответната общинска 
администрация да осъществят контрол по снабдяване на СИК с изправна техника 
и други изборни книжа и материали;да упражнят контрол за изпълнение на 
задълженията на СИК по оборудването на изборното помещение, пространството 
около него, както и сградата, в която се помещава  съответната СИК. 

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: Одобряване на графичния файл с образец на 
бюлетината, както и одобряване на тиража на бюлетините за Район  № 10 – 
Кюстендилски във връзка с Решение № 4278-НС от 11.02.2017 г. на ЦИК. 

  Постъпило е писмо с вх.№ 107/06.03.2017 г.  в Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от ЦИК с изх.№ НС-15-
146/06.03.2017 г., с което ЦИК  уведомява комисията, че от 7 март 2016 г.  
стартира процедурата  по одобряване на графичния файл на предпечатния 
образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители в 



изборите на 26 март 2017 г. за изборния район и писмо с изх.№ НС-15-
155/07.03.2017 г. на ЦИК за одобряване на тиража на бюлетините за района. 

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

РЕШЕНИЕ № 211-НС 

1. Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за Район № 10 – 
Кюстендилски. 

2. Одобрява тираж на бюлетините за Район № 10 – Кюстендилски, а 
именно: 148 000. 

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

 

 

Председател: 

     /Красимир Петров / 

Секретар: 

                                                                                    /Симеонка Велкова-Манова/ 


