
ДНЕВЕН РЕД 

за 14.06.2021 година от 17:50 часа 

 

1 Назначаване състави  и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Бобошево в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

 

2 Назначаване състави и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Кочериново в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

3 Назначаване състави  и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Кюстендил в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

4 Назначаване състави  и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Рила в изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

5 Назначаване състави  и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Сапарева баня в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

6 Назначаване състави  и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Дупница изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

7 Назначаване състави  и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Трекляно в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

8 Допълване на Решение № 15-НС/28.05.2021 г. на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски относно определяне на Единната 

номерация на избирателните секции в Десети изборен 

район – Кюстендилски за община Бобов дол в изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 година. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

9 Назначаване състави и утвърждаване на списък с 

резервни членове на СИК на територията на Община 

Бобов дол в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

Докладва: Тодорка Петкова 

Илиева-Скрипкина 

 

   

 

 


