
`РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№15 

 Днес, 25.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на 
втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна избирателна 
комисия в Десети район - Кюстендил в състав:   

 Присъствали:, Красимир Любомиров Петров, Евелина Пенчева Иванова, 
Любомир Пенев Стоилков, Симеонка Асенова Велкова-Манова, Венцеслав Благоев 
Механджийски, Мая Боянова Станойкова, Марина Валентинова Иванова, 
Александра Колева, Силвия Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов и 
Десислава Любенова Шопова 

 Отсъстват: Миленка Цекова Стоянова и Десислава Василева Костадинова-
Стоянова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Промяна в състава на членовете на ПП „ДПС” в съставите на СИК в 
избирателни секции на територията на община Кюстендил, област 
Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

Докладва: Красимир Петров 

2. Промяна в състава на членовете на БСП лява България в съставите на СИК в 
избирателни секции на територията на община Бобов дол, област 
Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

Докладва: Красимир Петров 

3. Назначаване на членовете и ръководството на подвижна секционна 

избирателна комисия на територията на община Дупница за произвеждане 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 6 ноември 2016 година.  

Докладва: Красимир Петров 

4. Определяне на членове от районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендил за провеждане на обучение на СИК и приемане на график за 

обучението. 

Докладва: Красимир Петров 

5. Назначаване на членовете и ръководствата на подвижна секционна 

избирателна комисия на територията на  гр. Бобов дол, обл. Кюстендил за 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на ПП „ДПС” в 
съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Кюстендил, 



област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г.  

Постъпило е предложение с вх. №94/24.10.2016 г. в 16:30 часа от 
упълномощения представител на ПП „ДПС” за  промяна в състава на членовете на 
СИК в община Кюстендил. Заявление  за отказ – 35 бр. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, във връзка с чл.92 
от Изборния кодекс, чл.7, ал.1, изр.второ от ЗПУГДВМС, във връзка с §2 от ПР на 
ЗПУГДВМС, Решение № 3529-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на ЦИК, Решение № 3524-
ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 202 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил,  съгласно направеното предложение  от ПП „ДПС” и назначава 
ръководства и членове  на СИК,  както следва: 

102900011  Освобождава като член Данаил Кирилов Табачки 
 Назначава като член Юлия Данаилова Кирилова 
102900013 Освобождава като член Галина Стойнева Симеонова 
 Назначава като член Лиляна Мицова Грозданова 
102900014 Освобождава като председател Добринка Стоянова 

Найденова 
 Назначава като председател Галина Тодорова 

Матуска 
102900015 Освобождава като член Найден Димитров Спасов 
 Назначава като член Валери Фетинов Иванов 
102900019 Освобождава като член Славка Димитрова Филипова 
 Назначава като член Емил Димитров Нейков 
102900021 Освобождава като член Василка Благоева Стоянова 
 Назначава като член Анка Стойнева Каранова 
102900023 Освобождава като член Иван Йорданов Балтийски 
 Назначава като член Ралица Вучкова Стойчева 
102900025 Освобождава като председател Ивелина Ивайлова 

Андонова 
 Назначава като председател Светлана Страхилова 

Соколова 
102900030 Освобождава като член Соня Стойнева Владимирова 
 Назначава като член Данаил Кирилов Табачки 
102900039 Освобождава като член Георги Кръстев Стоянов 
 Назначава като член Красимира Стефчова Андонова 
102900040 Освобождава като член Цветелина Живкова Попова 
 Назначава като член Ирина Александрова Димитрова 
102900041 Освобождава като председател Катя Данчева 

Каранфилова 
 Назначава като председател Борис Иванов Наков 
102900051 Освобождава като член Дина Иванова Икономова 
 Назначава като член Красимира Кирилова Божилова 
102900053 Освобождава като секретар Олег Пламенов Расийски 
 Назначава като секретар Антонина Илиева Ангелова 
102900057 Освобождава като член Мария Георгиева 

Немирникова 



 Назначава като член Илияна Георгиева Сиракова 
102900060 Освобождава като член Галина Тодорова Матуска 
 Назначава като член Стефан Михайлов Китанов 
102900063 Освобождава като член Капка Павлова Йорданова 
 Назначава като член Даниел Георгиев Сираков 
102900064 Освобождава като член Антоанета Иванова Стоянова 
 Назначава като член Петър Кирилов Давидков 
102900068 Освобождава като секретар Диана Красимирова 

Николова 
 Назначава като секретар Лиляна Борисова Божилова 
102900071 Освобождава като зам.-председател Иванка 

Симеонова Христова 
 Назначава като зам.-председател Майя Кирилова 

Иванова 
102900071 Освобождава като член Стоян Иванов Димитров 
 Назначава като член Вася Донева Спасова 
102900074 Освобождава като зам.-председател Силвия 

Светлозарова Митова 
 Назначава като зам.-председател Силвия Здравчова 

Симеонова 
102900078 Освобождава като секретар Цветанка Йорданова 

Златанова 
 Назначава като секретар Емилия Емилова Димова 
102900079 Освобождава като член Любомир Стоянов Петров 
 Назначава като член Изабела Михайлова Андонова 
102900082 Освобождава като член Йорданка Павлова Йорданова 
 Назначава като член Албена Драганова Гракалска 
102900085 Освобождава като зам.-председател Виктория 

Красимирова Андонова 
 Назначава като зам.-председател Иван Стойнев Илиев 
102900092 Освобождава като председател Юрий Николов Атков 
 Назначава като председател Анета Андонова Иванова 
102900093 Освобождава като член Светла Кирилова Васева 
 Назначава като член Надя Петкова Аргирова 
102900094 Освобождава като секретар Димитър Иванов Спасов 
 Назначава като секретар Анетка Радкова Тодорова 
102900096 Освобождава като член Павел Благов Кукударски 
 Назначава като член Цветанка Йорданова Златанова 
102900097 Освобождава като член Василка Димитрова 

Кукударска 
 Назначава като член Десислава Данчова Чавдарова 
102900102 Освобождава като член Виолета Стоянова Колева 
 Назначава като член Анелия Здравкова Атанасова 
102900104 Освобождава като зам.-председател Петя Димитрова 

Стоянова 
 Назначава като зам.-председател Валентин Иванов 

Георгиев 
102900105 Освобождава като председател Красимир Иванов 

Александров 
 Назначава като председател Петя Димитрова 

Стоянова 
102900107 Освобождава като секретар Майя Кирилова Иванова 
 Назначава като секретар Невяна Христова Захариева 

 



Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му.   

 
По т.2 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на КП „БСП лява 

България” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община 
Бобов дол, област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

 
Постъпило е предложение с вх. №97/25.10.2016 г. в 09:20 часа от 

упълномощения представител на КП „БСП лява България” за  промяна в съставите 
на членовете на СИК в община Бобов дол. Заявление  за отказ – 6 бр. Пълномощно 
№ 265/27.07.2016 г. 

 
На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, във връзка с чл.92 

от Изборния кодекс, чл.7, ал.1, изр.второ от ЗПУГДВМС, във връзка с §2 от ПР на 
ЗПУГДВМС, Решение № 3529-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на ЦИК, Решение № 3524-
ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 203 

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

100400008 Освобождава като зам.-председател Райка Спасова 
Георгиева 

 Назначава като зам.-председател Соня Иванова 
Факирска 

100400012 Освобождава като член  Копринка Виденова Илиева 
 Назначава като член Георги Александров Станкев 
100400014 Освобождава като зам.-председател Лиляна Георгиева 

Сотирова 
 Назначава като зам.председател Виолета Методиева 

Маноилова 
100400018 Освобождава като член Янка Стоянова Евтимова 
 Назначава като член Василка Славчова Манчева 
100400021 Освобождава като член Николина Георгиева Пенева 
 Назначава като член Снежана Първанова Христова 
100400022 Освобождава като член Любчо Николов Миланов 
 Назначава като член Станислава Александрова 

Христова 
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му.   

По т.3 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Дупница за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 
национален референдум на 6 ноември 2016 година. 

Постъпило е писмо с вх. №92/24.10.2016 в 12:20 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети  район - Кюстендил от кмета на община Дупница, 
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: Протокол от проведени консултации от 21.10.2016 
г., подписан от участващите в консултацията лица; Извадка от интернет 
страницата на община Дупница, с която е оповестена покана до местните 
ръководства на партиите и коалициите за определяне състава на ПСИК на 
територията на община Дупница от 17.10.2016г., Покана до местните ръководства 
на партиите и коалициите за определяне на състава на ПСИК на територията на 
община Дупница с изх.№48-00-29/17.10.2016 г. На проведените консултации не се 
е явил представител на КП „Реформаторски блок” 

 Предложение от ПП „ГЕРБ" за състава на ПСИК на територията на община 
Дупница; Пълномощно № КО-Г060/25.08.2016 г. и Пълномощно № 003/05.09.2016 
г. представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално 
състояние от 24.08.2016 г. на ПП „ГЕРБ”; Предложение от Коалиция „БСП лява 
България" за състава на ПСИК на територията на община Дупница; Пълномощно 
изх. № 487/16.09.2016 г.; Удостоверение за актуално състояние от 09.08.2016 г.  на 
ПП „Българска социалистическа партия”; Решение за образуване на коалиция от 
партии  за участие с общи листи в изборите за 43-то народно събрание на 
Република България, насрочени за 05.10.2014 година; Решения на политическия 
съвет на коалиция БСП лява България от 09.05.2016 година; Предложение от ПП 
„ДПС" за състава на ПСИК на територията на община Дупница; Пълномощно № 
63/30.08.2016 г.  и Пълномощно 10-11/25.09.2016 г. представени от 
представителя на ПП „ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от 15.09.2016 г. 
на ПП „Движение за права и свободи”; Предложение от Коалиция „Патриотичен 
фронт – НФСБ и ВМРО” за състава на ПСИК на територията на община Дупница, 
Пълномощно  от 16.08.2016 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., Предложение от КП „България 
без цензура за състава на ПСИК на територията на община Дупница, 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, Удостоверение за актуално състояние от 12.09.2016 г.  ПП 
„Български демократичен център”;  Предложение от ПП „Атака” за състава на 
ПСИК на територията на община Дупница; Предложение от Коалиция  „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/” за състава на ПСИК на територията на 
община Дупница;  Пълномощно – 1 бр.  представено от представителя на  
Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/”, Удостоверение за 
актуално състояние от 15.08.2016 г. на ПП „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/”.  

Районната избирателна комисия в Десети район - Кюстендил констатира, 
че не 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 Дупница. 

Предвид  не 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.2, чл.91, ал.12 и чл.92 от Изборния кодекс, 
чл.7, ал.1, изр.второ от ЗПУГДВМС, във връзка с §2 от ПР на ЗПУГДВМС, Решение 
№ 3529-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на ЦИК и Решение № 188/19.10.2016 г.  на 
Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендил, Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе 
следното 



РЕШЕНИЕ № 204 

Назначава членовете и ръководството на подвижната секционна 
избирателна комисия на територията на община Дупница за произвеждане на 
изборите за президент  и вицепрезидент на републиката и национален 
референдум на 6 ноември 2016 година, както следва:  

№ на 
избирателна

та секция 

Длъжност в 
комисията 

Трите имена 

104800075 
  
  
  
  
  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лидия Иванова Ушанова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Данаил Ивайлов Атанасов 

СЕКРЕТАР Ленко Ангелов Крашевски 

ЧЛЕН Димитър Кирилов Стоев 

ЧЛЕН Йорданка Стоянова Панчева 

ЧЛЕН Виктория Атанасова Ковачка 

ЧЛЕН Тодор Димитров Тонков 
 

Утвърждава като резервен член на подвижната секционно избирателна 

комисия на територията на община Дупница:Виолета Кирилова Йончева. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му.   

По т.4 от дневния ред: Определяне на членове от Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендил за провеждане на обучение на СИК и 
приемане на график за обучението. 

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 район – Кюстендил, след проведено 
гласуване с 11 гласа „За”, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 205 

Определя датата и часа за провеждане на обученията на СИК по общини, 
както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район – Кюстендил, както следва: 

Община Дата Секция Обучаващи от РИК 
Трекляно 28.10.2016 г. от 

09:30 часа 
№105000001 до 
№105000009 

Миленка Цекова Стоянова 

Симеонка Асенова Велкова - Манова 
Кюстендил 31.10.2016 г. от 

15:00 часа 
№102900001 до 
№102900112 

Красимир Любомиров Петров 

Симеонка Асенова Велкова-Манова 
Невестино 01.11.2016 г. от 

14:00 часа 
№103100001 до 
№103100019 

Миленка Цекова Стоянова 

Симеонка Асенова Велкова - Манова 
Бобошево 01.11.2016 г. от 

14:00 часа 
№100500001 до 
№100500011 

Любомир Пенев Стоилков 

Венцеслав Благоев Механджийски 



Кочериново 01.11.2016 г. от 
16:00 часа 

№102700001 до 
№102700016 

Любомир Пенев Стоилков 

Венцеслав Благоев Механджийски 
Рила 01.11.2016 г. от 

17:30 часа 
№103800001 до 
№103800007 

Любомир Пенев Стоилков 

Венцеслав Благоев Механджийски 
Сапарева баня 01.11.2016 г. от 

15:00 часа 
№104100001 до 
№104100009 

Десислава Василева Костадинова-
Стоянова 

Ивайло Радойчев Анастасов 
Дупница 01.11.2016 г. от 

17:00 часа 
№104800001 до 
№104800075 

Десислава Василева Костадинова-
Стоянова 

Ивайло Радойчев Анастасов 
Бобов дол 03.11.2016 г. от 

17:00 часа 
№100400001 до 
№100400027 

Десислава Василева Костадинова-
Стоянова  

Ивайло Радойчев Анастасов 

За община Кюстендил обученията ще се проведат в сградата на Читалище 
„Братство”. 

За останалите общини мястото за провеждане на обученията ще бъдат 
определени от съответните общински администрации. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му.   

По т.5 от дневния ред: Назначаване на членовете и ръководството на 
подвижна секционна избирателна комисия на територията на  гр. Бобов дол, обл. 
Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

Постъпило е писмо с вх. №99/25.10.2016 г. в 15:00 часа в Районна 
избирателна комисия в Десети  район - Кюстендил от кмета на община Бобов дол. 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 
от Изборния кодекс, а именно: Предложение  от кмета на община Бобов дол  за 
състава на ПСИК на територията на община Бобов дол за произвеждане на 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален 
референдум на 06 ноември 2016 година. Протокол от проведени консултации от 
21.10.2016 г., подписан от участващите в консултацията лица. 

Предложение от ПП „ГЕРБ" за състава на ПСИК на територията на община 
Бобов дол; Пълномощно № КО-Г060/25.08.2016 г. и Пълномощно № 
002/05.09.2016 г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за 
актуално състояние от 24.08.2016 г. на ПП „ГЕРБ”; Предложение от Коалиция „БСП 
лява България" за състава на ПСИК на територията на община Бобов дол; 
Пълномощно изх. № 498/16.09.2016 г.  и Решение за образуване на коалиция от 
партии за участие с общи листи в изборите на 43-то Народно събрание на 
Република България от 19.08.2014 г. представени от представителя на Коалиция 
„БСП лява България"; Решение на политическия съвет на Коалиция „БСП лява 
България” от 09.05.2016 г.; Удостоверение за актуално състояние от 09.08.2016 г.  
на ПП „Българска социалистическа партия”; Предложение от ПП „ДПС" за състава 
на ПСИК на територията на община Бобов дол; Пълномощно № 63/30.08.2016 г. и 



Пълномощно № 10-05/20.10.2016 г., представени от представителя на ПП „ДПС"; 
Удостоверение за актуално състояние от 15.09.2016 г. на ПП „Движение за права и 
свободи”, Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за състава на ПСИК на 
територията на община Бобов дол; Пълномощни от 26.09.2016 г. – 2 бр.; 
Пълномощно от 12.09.2016 г. представени от представителя на Коалиция от 
партии „Реформаторски блок”; Предизборно политическо споразумение за 
участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 
октомври 2014 г. на Коалиция от партии „Реформаторски блок” от 19.08.2014 г.; 
Предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за състава на 
ПСИК на територията на община Бобов дол, Пълномощно – 1 бр. и Пълномощно от 
09.09.2016 г., представени от представителя на КП „Патриотичен фронт  - НФСБ и 
ВМРО”, Решение за създаване на коалиция от партии   - ПП НФСБ и ПП ВМРО-БНД, 
Удостоверение за актуално състояние от 29.08.2016 г. на ПП „Национален фронт 
за спасение на България”; Предложение от Коалиция „България без цензура" за 
състава на ПСИК на територията на община Бобов дол; Пълномощно – 1 бр. 
представено от представителя на  КП „България без цензура”, Удостоверение за 
актуално състояние от 24.02.2016 год. на ПП „Съюз на свободните демократи”, 
Решение за създаване на коалиция от партии „България без цензура”  от 
18.08.2014 г.  

Районната избирателна комисия в Десети район - Кюстендил 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 Бобов дол. 

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.2, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс, чл.7, 
ал.1, изр.второ от ЗПУГДВМС, във връзка с §2 от ПР на ЗПУГДВМС, Решение № 
3529-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на ЦИК и Решение № 189/19.10.2016 г.  на Районна 
избирателна комисия в Десети район - Кюстендил, Районна избирателна комисия 
в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе 
следното 

РЕШЕНИЕ № 206 

  Назначава членовете и ръководството на подвижна секционна избирателна 
комисия на територията на гр. Бобов дол, общ.Бобов дол, обл.Кюстендил за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 
национален референдум на 06 ноември 2016 г., както следва:  

№ на 
избирателна

та секция 

Длъжност в 
комисията 

Трите имена 

100400027 
  
  
  
  
  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветанка Божкова Ангелова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Анелия Георгиева Сърбинска 

СЕКРЕТАР Магдалена Йорданова Карачобанова 

ЧЛЕН Александър Руменов Даскалов 

ЧЛЕН Станка Младенова Лазарова 

ЧЛЕН Станка Асенова Ненкова 

ЧЛЕН Тодорка Георгиева Григорова 



 

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/ 

 

 

 

 

 

 


