
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

  

П Р О Т О К О Л 

№ 18-НС 

 

Днес, 15.03.2017 година от 16:30 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, Любомир Пенев Стоилков, 
Симеонка Асенова Велкова-Манова, Десислава Любенова Шопова, Ивайло 
Радойчев Анастасов, Константин Димов Дингозов, Марина Валентинова Иванова, 
Александра Колева, Иван Порфиров Мишков, Десислава Красимирова Ангелова, 
Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Миленка Цекова Стоянова 

 Отсъстват:  Силвия Йорданова Генкова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.Относно: Назначаване на членовете и ръководството на подвижна 
секционна избирателна комисия на територията на община Рила за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
2. Относно: Промяна в състава на членовете на КП „България без цензура” 

в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Бобов дол, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
3.Относно: Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява 

България”, Коалиция „Реформаторски блок”  и Коалиция „България без цензура” в 
съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Кюстендил, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
4.Относно: Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение за права и 

свободи” и ПП”ГЕРБ” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на 
община Дупница, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
5.Относно: Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение за права и 

свободи” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община 
Невестино, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
 
6.Относно: Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение за права и 

свободи”в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община 



Кочериново, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
7. Относно: Определяне на избирателните секции за гласуване на 

избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на 
територията на Десети изборен район - Кюстендилски. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
8. Относно: Изменение на Решение №221/10.03.2017  г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,  относно 
определяне на график за провеждане на обучение на СИК.  

                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
9.Относно: Във връзка с постъпило писмо НС-15-204/13.03.2017 г. на ЦИК, 

с вх.№ 166/14.03.2017 година в Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район,  с протоколно решение на ЦИК, следва да се утвърдят отпечатаните бланки 
чернови за Десети изборен район – Кюстендилски. 

                                                                                  Докладва: Красимир Петров 
10.Относно: Във връзка с постъпило писмо с изх.№ 37-00-14 от 14.03.2017 

г. на Областния управител на област Кюстендил, с вх.№ 169/14.03.2017 г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, с което 

ни изпращат за запознаване схема за осигуряване на своевременното обслужване 

и периодично пропускане на членовете на  секционните избирателни комисии 

приносители на изборните книжа и материали при отчитането им в Районна 

избирателна комисия в десети изборен район Кюстендилски. 

                                                                                  Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Рила за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година. 

Постъпило е писмо с вх. №183/15.03.2017г. в 12:30 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община 
Рила, съгласно чл.90, ал.2, изречение второ  от Изборния кодекс. 

Към писмото са предоставени всички документи по чл. 91, ал.4, ал.5 и ал.6 
от Изборния кодекс, а именно:  

1.Протокол от проведени консултации от 09.03.2017 г., подписан от 
участващите в консултацията лица;  

2.Извадка от интернет страницата на община Рила, с която е оповестена 
покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне 
състава на ПСИК на територията на община Рила от 09.03.2017 г.; 

3.Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за 
определяне на състава на ПСИК на територията на община Рила с изх.№48-00-
15/02.03.2017 г. на проведените консултации не се е явил представител на КП 
„Реформаторски блок”, ПП ”ДПС” и Коалиция „БСП- лява България”; 

 Предложение от ПП „ГЕРБ" за състава на ПСИК на територията на община 
Рила; Пълномощно № КО-Г026/26.01.2017 г. и Пълномощно № 004/27.01.2017 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 състава на ПСИК на 
територията на община Рила;  

Предложение от ПП „ДПС" за състава на ПСИК на територията на община 
Рила;  

Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за състава 
на ПСИК на територията на община Рила, Пълномощно от 15.02.2017 г. 
представено от представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и ВМРО”, 
Решение за създаване на коалиция между политически партии - ПП НФСБ и ПП 
ВМРО-БНД от 07.08.2014 г., и Удостоверение за актуално състояние от 27.01.2017 
г. на ПП „Национален фронт за спасение на България”; 

 Предложение от КП „България без цензура за състава на ПСИК на 
територията на община Рила, Пълномощно – 1 бр., представено от представителя 
на КП „България без цензура”, Допълнително споразумение към решение за 
създаване на коалиция от партии „България без цензура” за участие в изборите за 
народни представители на 05.10.2014 година, Споразумение за разпределение на 
секционните избирателни комисии в Република България във връзка с 
произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 
15.02.2017 г., Решение за създаване на коалиция от партии „България без 
цензура” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 
година и Удостоверение за актуално състояние от 03.02.2017 г.  ПП „Български 
демократичен център”; 

  Предложение от ПП „Атака” за състава на ПСИК на територията на община 
Рила, Пълномощни -2 бр. от 31.01.2017 г. и Удостоверение за актуално състояние 
от 21.01.2017 г. на ПП”АТАКА”; 

Предложение от Коалиция  „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/” 
за състава на ПСИК на територията на община Рила;  Пълномощно – 1 бр. от 
25.01.2017 г. и Пълномощно `-1 бр. от 10.02.2017 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 състава и 
ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на 
община Рила. 

Предвид  постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и т. 4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение № 4184-
НС от 01.02.2017 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район 
– Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 230-НС 

Назначава членовете и ръководството на подвижната секционна 
избирателна комисия на територията на община Рила за произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017година, както следва:  

№ на 
избирателна

та секция 

Длъжност в 
комисията 

Трите имена 



103800008 
  
  
  
  
  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стефан Василиев Янев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Костадинка Методиева 
Ръсовска 

СЕКРЕТАР Цветан Александров Хлебарски 

ЧЛЕН Иван Костадинов Иванов 

ЧЛЕН Сотир Ангелов Попангелов 

ЧЛЕН Лъчезар Христов Христов 

ЧЛЕН Ивайло Симеонов Биков 
 

Утвърждава като резервни членове на подвижната секционно избирателна 

комисия на територията на община Рила, както следва:  

№ по 

ред 

Трите имена 

1 Стефан Симеонов Симеонов 

2 Александър Ташков Хлебарски 

3 Гергана Атанасова Владимирова 

4 Диана Георгиева Иванова 

5 Венета Иванова Дудолова 

6 Петя Илчова Сезидова 

 

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: Промяна в състава на членовете на КП „България без 
цензура” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община 
Бобов дол, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

 
Постъпило е  предложение от КП  „България без цензура”  с вх.№ 

150/13.03.2017 г. в 11:51 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 
Бобов дол: Заявления за отказ – 2 бр. 

 
На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния 

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

РЕШЕНИЕ № 231-НС 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол,  
съгласно направеното предложение  от КП „България без цензура” и назначава 
ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

СИК № Три имена 
100400003 Освобождава като член Миглена Руменова Цекина 
 Назначава като член Виолета Кирилова Димитрова 
100400005 Освобождава като член Радка Милчова Цекина 
 Назначава като член Красимира Симеонова 

Методиева 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на 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. 3 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП 
лява България”, Коалиция „Реформаторски блок” и Коалиция „България без 
цензура” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община 
Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

 
Постъпили са предложения: от Коалиция „БСП лява България” с вх. 

№154/13.03.2017 г. в 12:40 часа, от Коалиция „Реформаторски блок” с вх. 
№160/13.03.2017 г. в 15:03 часа и от Коалиция „България без цензура”, с вх.№ 
181/13.03.2017 г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил: Заявления за отказ – 13 бр. 
 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния 
кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, 
след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 232-НС 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил, съгласно направените предложения от Коалиция „БСП лява 
България”, Коалиция „Реформаторски блок” и от Коалиция „България без 
цензура” и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

СИК № Три имена 
102900002 Освобождава като член Емилия Боянова Васева 
 Назначава като член Радостина Ангелова Тимева 
102900036 Освобождава като зам.-председател Михаела 

Пламенова Цветанова 
 Назначава като зам.-председател Емилия Боянова 

Васева 
102900043 Освобождава като председател Мария Йорданова 

Евтимова 
 Назначава като председател Катерина Йорданова 

Вучкова 
102900049 Освобождава като член Евгени Красимиров Ангелов 
 Назначава като член Бенка Крумова Дойчинова 
102900052 Освобождава като зам.-председател Радка 

Димитрова Евтимова 
 Назначава като зам.-председател Кирил Ставрев 

Йовев 
102900052 Освобождава като член Даниела Асенова Ангелова 
 Назначава като член Александър Ангелов Петров 
102900058 Освобождава като зам.-председател Венцеслав 

Василев Миланов 
 Назначава като зам.-председател Михаела 

Пламенова Цветанова 
102900060 Освобождава като председател Росица Николова 

Димитрова 
 Назначава като председател Петър Добрев 

Стоймиров 
102900061 Освобождава като секретар Катерина Йорданова 



Вучкова 
 Назначава като секретар Мария Йорданова 

Евтимова 
102900074 Освобождава като член Валентин Асенов Христов 
 Назначава като член Силвия Стефанова Стоименова 
102900076 Освобождава като зам.-председател Татяна 

Ставрева Георгиева 
 Назначава като зам.-председател Тони Момчилов 

Александров 
102900104 Освобождава като член Виолета Спасова Алексова 
 Назначава като член Евелина Василева Димитрова 
102900108 Освобождава като председател Кирил Борисов 

Кирилов 
 Назначава като председател Венцеслав Василев 

Миланов 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на 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.4 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение 
за права и свободи”и ПП ”ГЕРБ” в съставите на СИК в избирателни секции на 
територията на община Дупница, област Кюстендил за произвеждане на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 година. 

 
Постъпили са предложения от ПП ”Движение за права и свободи” с вх. 

№173/14.03.2017 г. в 13:00 часа и от ПП”ГЕРБ” с вх. №179/15.03.2017 г. в 10:21 
часа, в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за 
промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница: Заявления за 
отказ – 19 бр. 
 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния 
кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, 
след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 233-НС 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направените предложения от ПП” Движение за права и свободи” и 
ПП”ГЕРБ”   и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

СИК № Три имена 
104800004 Освобождава като член Галина Георгиева Китанова 
 Назначава като член Васил Методиев Ангелов 
104800007 Освобождава като член Ели Иванова Ангелова 
 Назначава като член Янина Стойчкова Борисова 
104800007 Освобождава като член Анна Станкова Данаилова 
 Назначава като член Виктория Здравкова 

Владимирова 
104800008 Освобождава като зам.-председател Мариана 

Владимирова Аврамова 
 Назначава като зам.-председател Христина 

Костадинова Христова 
104800027 Освобождава като председател Мариела Василиева 



Бари 
 Назначава като председател Благойка Йорданова 

Николова 
104800037 Освобождава като председател Ивелина Иванова 

Ангелова 
 Назначава като председател Иван Костадинов 

Филипов 
104800041 Освобождава като член Светослав Росенов Ценов 
 Назначава като член Доника Иванова Димитрова 
104800042 Освобождава като член Иван Иванов Илиев 
 Назначава като член Димитър Костадинов 

Джермански 
104800048 Освобождава като член Ралица Емилова Миланова 
 Назначава като член Кирил Спасов Колибарски 
104800055 Освобождава като секретар Ивона Славева 

Данаилова 
 Назначава като секретар Лиляна Стоянова Радлова 
104800057 Освобождава като член Елена Павлова Ранева 
 Назначава като член Светла Стефанова Симеонова 
104800068 Освобождава като секретар Тодор Иванов Георгиев 
 Назначава като секретар Галина Георгиева 

Китанова 
104800069 Освобождава като член Станимира Иванова 

Барбутова 
 Назначава като член Габриела Христова Гущерова 
104800070 Освобождава като член Росица Каменова Джигрева 
 Назначава като член Георги Василев Мавров 
104800071 Освобождава като член Марек Христов Евтимов 
 Назначава като член Славка Георгиева Джерманска 
104800072 Освобождава като член Александра Антонова 

Павлова 
 Назначава като член Лидия Стоянова Петрова 
104800073 Освобождава като зам.-председател Димитър 

Атанасов Найденов 
 Назначава като зам.-председател Десислава 

Малинова Йорданова 
104800075 Освобождава като член Юлиян Николов Христов 
 Назначава като член Анна Станкова Данаилова 
104800076 `Освобождава като член Райка Методиева Георгиева 
 Назначава като член Тодор Иванов Георгиев 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на 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.5 от дневния  ред: Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение 
за права и свободи” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на 
община Невестино, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

Постъпило е предложение от ПП ”Движение за права и свободи” с вх. 
№174/14.03.2017 г. в 13:10 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 



район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 
Невестино: Заявления за отказ – 4 бр. 
 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния 
кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, 
след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 234-НС 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино,  
съгласно направените предложения от ПП ”Движение за права и свободи”  и 
назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

СИК № Три имена 
103100003 Освобождава като член Николина Борисова 

Ангелова 
 Назначава като член Людмил Асенов Велинов 
103100004 Освобождава като член Рената Георгиева 

Симеонова 
 Назначава като член Бисер Димитров Стоянов 
103100006 Освобождава като член Георги Стоичков Миланов 
 Назначава като член Василка Стоилова 

Дигновеждова 
103100010 Освобождава като член Людмил Асенов Велинов 
 Назначава като член Драгомир Серафимов Пенев 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на 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. 6 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение 
за права и свободи”в съставите на СИК в избирателни секции на територията на 
община Кочериново, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

 
Постъпило е предложение от ПП ”Движение за права и свободи” с вх. 

№175/14.03.2017 г. в 13:15 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 
район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община 
Кочериново: Заявления за отказ – 3 бр. 
 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния 
кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, 
след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 235-НС 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 
Кочериново,  съгласно направените предложения от ПП ”Движение за права и 
свободи”  и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

СИК № Три имена 
102700002 Освобождава като член Любка Методиева Стойнева 
 Назначава като член Зорница Момчилова Иванова 
102700009 Освобождава като зам.-председател Десислава 



Ангелова Чанева 
 Назначава като зам.-председател Любка Стойчева 

Димитрова 
102700016 Освобождава като член Йордан Иванов Грошков 
 Назначава като член Славка Славчева Петрова 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на 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.7 от дневния ред: Определяне на избирателните секции за гласуване 
на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на 
територията на Десети изборен район - Кюстендилски. 

 
Постъпили са заповеди и писма от кметовете на общини на територията на 

област Кюстендил в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 
Кюстендилски, с които са определени избирателните секции на територията на 
съответната община за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 
затруднение в придвижването, както следва:  

Заповед №271/10.02.2017 г. на кмета на община Дупница, вх.№ 
28/13.02.2017 г.; 

Писмо с вх. №33/15.02.2017 г. на кмета на община Кюстендил;  
Заповед №РД-01-05-98/22.02.2017 г. на кмета на община Трекляно, с вх.№ 

87/24.02.2017 г.;  
Писмо с вх. №39/17.02.2017 г. и Заповед №РД-01-04-71/14.02.2017 г. на 

кмета на община Рила; 
Писмо с вх. №89/24.02.2017 г. и Заповед №РД-08-61/20.02.2017 г. на кмета 

на община Сапарева баня; 
Заповед №РД-01-05-45/23.02.2017 г. на кмета на община Бобошево, с 

вх.№96/27.02.2017 г.; 
Заповед №З-138/13.03.2017 г. на кмета на община Бобов дол вх.№ 

158/13.03.2017 г.; 
Писмо с вх.№170/14.03.2017Г. на кмета на община Невестин, 

с.№170/14.03.2017 г.; 
Заповед № РД-01-05-45/31.01.2017 г. на кмета на община Кочериново с 

вх.№12/12.07.2017 г.;  

На основание  чл.10, ал.1, чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 14  от Изборния 
кодекс, Решение № 4302-НС от 13.02.2017 г. на ЦИК, Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване  с 12 
гласа „За”, взе следното   

                                            РЕШЕНИЕ № 236-НС 

Определя избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено 
зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от 
Изборния кодекс, както следва: 

 
 

Община  Избирателна секция №  
Телефон за 
заявки  

Избирателни 
секции 
определени по 
реда чл.10, ал. 1 от 
ИК  



ОБЩИНА БОБОВ 
ДОЛ  

100400004 
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" 
№ 4 - Културен дом  

0702 63915 
0702                63420  

няма  

ОБЩИНА 
БОБОШЕВО  

100500002 
гр.Бобошево в сградата на НЧ 
„Лоза 1870”  

07046 23 54  

 
няма  

ОБЩИНА ДУПНИЦА  
104800011 и 104800012  
 в спортна зала гр. Дупница 

0701 59241 
0877 510684 

 

няма  

ОБЩИНА 
КЮСТЕНДИЛ  

102900033, 
гр. Кюстендил, сградата на 
бившата Поликлиника  

078 55 12 11  

ИС № 102900058 
ПГЛП „Владимир 
Димитров - 
Майстора" 
гр.Кюстендил, 
ул."Искър" № 5  

ОБЩИНА 
КОЧЕРИНОВО  

102700005  
с. Бараково, Клуб на инвалида  

0705 320 11  няма  

ОБЩИНА РИЛА  
103800002  
гр. Рила, пл. „Възраждане"1  „Клуб 
на хората с увреждания 

07054 8816  няма  

ОБЩИНА САПАРЕВА 
БАНЯ  

104100006 гр. Сапарева баня,  
 ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз 
Борис" № 3  

0707 233 78  

0886 188 388 
няма  

ОБЩИНА  
ТРЕКЛЯНО  

105000001 
с. Трекляно  

079276210 
079276211  

няма  

ОБЩИНА 
НЕВЕСТИНО  

103100012 - 
с. Невестино; административната 
сграда на ул."Владимир 
Поптомов" № 17, ет.1 

07915 2230  няма  

 Така определените избирателни секции не ограничават възможността на 
избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да 
гласуват и в друга избирателна секция по свой избор. 

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: Изменение на Решение №221/10.03.2017  г. на 
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,  относно 
определяне на график за провеждане на обучение на СИК.  

На основание чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс, 
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване  с 12 гласа "За" взе следното   

                                                        РЕШЕНИЕ № 237-НС 

 

            Изменя Решение № 221/10.03.2017 г.  на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, както следва: 

 



Кочериново 16.03.2017 г. от 17:00 
часа 

№102700001 до 
№102700016 

Любомир Пенев Стоилков 

Десислава Любенова 
Шопова 

Рила 16.03.2017 г. от 16:00 
часа 

№103800001 до 
№103800007 

Любомир Пенев Стоилков 

Десислава Шопова 
 

      Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

му.  

  

 Между временно в залата влиза и Силвия Генкова – член на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 

 По т. 9 от дневния ред: Във връзка с постъпило писмо изх.№НС-15-

204/13.03.2017 г. на ЦИК, с вх.№ 166/14.03.2017 година в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район,  с протоколно решение на ЦИК, следва да се 

утвърдят отпечатаните бланки чернови за Десети изборен район – Кюстендилски. 

На основание чл.70, ал.4, и 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 № 238-НС 

 

 Утвърждава отпечатаните бланки чернови за отчитане на преференциално 

гласуване за Десети изборен район – Кюстендилски. 

 

       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: Във връзка с постъпило писмо с изх.№ 37-00-14 от 

14.03.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил, с вх.№ 169/14.03.2017 

г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, с 

което изпращат за запознаване схема за осигуряване на своевременното 

обслужване и периодично пропускане на членовете на  секционните избирателни 

комисии, приносители на изборните книжа и материали при отчитането им в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски. 

На основание чл.70, ал.4, и 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 № 239-НС 

 

 Осигурената от Областна администрация охрана следва да раздава 

последователни номера на пристигащите СИК пред сградата на Областна 

администрация – Кюстендил.  



 Номерата да бъдат раздавани съобразно поредността на пристигане на 

членовете на СИК, приносители на изборните книжа и материали. 

 Определените за осъществяване на контроли на протоколите членове на 

РИК ще определят броя на допусканите членове на СИК на втория етаж, 

съобразно възможностите за обработването на протоколите. 

  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

му.  

 

Председател: 

     /Красимир Петров / 

Секретар: 

                                                                                    /Симеонка Велкова-Манова/ 

 

 

 

 


