
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

22.03.2017 г. 

1.Относно: Промяна в състава на членовете на  ПП „Атака”, ПП ДПС, ПП 
ГЕРБ, Коалиция ”Реформаторски блок” и Коалиция „АБВ – Алтернатива за 
българско възраждане”, както и поправка на техническа грешка в изписването на 
фамилните имена на членове на СИК , 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 
2. Относно: Промяна в състава на членовете  на ПП ГЕРБ в съставите на 

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

Докладва: Красимир Петров 
3. Относно: Регистриране на застъпници на кандидатите в кандидатската 

листа на Партия ГЕРБ  за народни представители на 26 март 2017 година. 
Докладва: Красимир Петров 

 
4.Относно: Регистриране на застъпници на кандидатите в кандидатската 

листа на КОАЛИЦИЯ НОВА РЕПУБЛИКА”  за народни представители на 26 март 
2017 година.  

Докладва: Красимир Петров 
 
5.Относно:Утвърждаване на списък на представители на ПП ВОЛЯ в 

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

6. Относно: Промяна в състава на членовете  на ПП ДПС и Коалиция „АБВ- 
Движение 21” 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 
7. Относно: Промяна в състава на членовете  на Коалиция „АБВ- Движение 

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

Докладва: Красимир Петров 
8. Относно: Разглеждане на постъпило писмо с вх.№ 239/22.03.2017 година 

в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от 

Областния управител на Област Кюстендил, с което е изпратен анонимен сигнал, 

в който се твърди, че на президентските избори, кметския наместник на 

с.Цървеняно е минавал по къщите и е агитирал да се гласува за ГЕРБ и се изразява 

становище, че и на предстоящите избори на 26 март 2017 година може да се води 

агитация от кметицата. 

                                                                                            Докладва:Любомир Стоилков 


