
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

№ 21/20.03.2017 г. 

 

1.Относно: Промяна в състава на членовете на  ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП 
лява България”, Коалиция „АБВ” и ПП „ДПС” 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 
2.Относно: Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява 

България”, Коалиция „България без цензура” и ПП „ДПС”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 
3.Относно: Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява 

България” и  ПП „ ДПС” в съставите на СИК в избирателни секции на територията 
на община Рила, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 година. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
4.Относно:Поправка на техническа грешка в изписване на имената на 

членове на СИК №102900028 и СИК №102900010, община Кюстендил, област 
Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 година. 

 
                                                                                          Докладва: Красимир Петров 
5.Относно: Приемане на оперативeн план за  определяне функциите на 

членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 26 март 2017 г. за произвеждане 
на изборите за народни представители . 

                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
6.Относно: Сключване на граждански договори със сътрудници  към 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 
подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 
Кюстендилски при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, 
приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за 
предаването на книжата в ЦИК. 

                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
 
7.Относно: Определяне на представители на РИК- Кюстендил, във връзка с 

предаване на секционните протоколи на ЦИК. 
 
                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
8.Относно: Регистриране на застъпници на кандидатите в кандидатската 

листа на Коалиция „Обединение  ДОСТ”  за народни представители на 26 март 
2017 година. 

Докладва: Красимир Петров 
9.Относно: Промяна в състава на членовете на ПП „ДПС” и Коалиция „БСП 

лява България” 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 
10. Относно: Утвърждаване на списък на представители на ПП ГЕРБ в 

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

 
11. Относно: Промяна в състава на членовете  на Коалиция „БСП лява 

България” 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 
 

 


