
`РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№16 

 Днес, 29.10.2016 година от 15:00 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, Миленка Цекова Стоянова, Марина 
Валентинова Иванова, Александра Колева, Силвия Йорданова Генкова, Ивайло 
Радойчев Анастасов, Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Десислава 
Любенова Шопова 

 Отсъстват:  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
1.Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” 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.Поправка на техническа грешка в решение №86/06.10.2016 г. на РИК – 
Кюстендил – за община Трекляно,  област Кюстендил . 

Докладва: Красимир Петров 
3. Промяна в състава на членовете на КП „БСП лява България” 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 
4. Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” в съставите на СИК в 
избирателни секции на територията на община Невестино, област Кюстендил за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 
национален референдум на 06 ноември 2016 г.  

Докладва: Красимир Петров 
5. Промяна в състава на членовете на ПП ББЦ в съставите на СИК в избирателни 
секции на територията на община Трекляно, област Кюстендил за произвеждане 
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален 
референдум на 06 ноември 2016 г.  

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

Докладва: Красимир Петров 
7.Промяна в състава на членовете на ПП ГЕРБ 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 
8. Определяне на функциите на членове на РИК- Кюстендил. Приемане на 
оперативен план  за разпределение на функциите на членовете на РИК в 
изборния ден на 6 ноември 2016 година.  

Докладва: Красимир Петров 
9. Изменение на Решение № 205 от 25.10.2016 година на Районна избирателна 
комисия – Кюстендил. 

Докладва: Красимир Петров 
10. Провеждане на обучение на секционните избирателни комисии на 
територията на Десети район – Кюстендил, определени за машинно гласуване в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 
година. 

Докладва: Красимир Петров 
11. Процедура по приемане и получаване на изборните книжа, материали и 
бюлетини от СИК/ПСИК на територията на Десети район – Кюстендил, чрез 
упълномощен представител на съответната общинска администрация и член на 
Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил. 

Докладва: Красимир Петров 
12. Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” в съставите на СИК в 
избирателни секции на територията на община Дупница, област 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 „ГЕРБ” 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. № 111/26.10.2016 г. в 15:00 часа от 
упълномощения представител на ПП „ГЕРБ” за  промяна в състава на членовете на 
СИК в община Кюстендил. Заявления  за отказ – 11 бр. Пълномощни 2- 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 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 207 

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

102900010 Освобождава като член Цветан Стойнев Младенов 
 Назначава като член Мария Цветанова Младенова 
102900016 Освобождава като член Славейка Асенова Илиева 
 Назначава като член Йорданка Лозанова Иванова 
102900028 Освобождава като член Андреа Ивайлова Йовева 
 Назначава като член Росица Кирилова Иванова 
102900029 Освобождава като член Георги Иванов Анастасов 
 Назначава като член Ивана Даниелова Иванова 



102900038 Освобождава като председател Антоанета Димчова Марковска 
 Назначава като председател Невена Колева Миленкова 
102900040 Освобождават като председател Росица Йорданова  Илиева 
 Назначава като председател Дора Симеонова Гаврилова 
102900046 Освобождава като член Антония Симеонова Величкова 
 Назначава като член Румяна Йорданова Крумова 
102900060 Освобождава като член Стойна Димитрова Куцилова 
 Назначава като член Маргарита Стоянова Джонева 
102900066 Освобождава като председател Петя Иванова Христова 
 Назначава като председател Антония Симеонова Величкова 
102900083 Освобождава като зам.-председател Цветанка Петрова Велкова 
 Назначава като зам.-председател Василка Иванова Емануилова 
102900092 Освобождава като член Антония Цветанова Стаменкова 
 Назначава като член Ангелина Николова Радова 

 

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: Поправка на техническа грешка в решение 

№86/06.10.2016 г. на РИК – Кюстендил – за община Трекляно,  област Кюстендил . 

Постъпило е писмо  с вх. №108/26.10.2016 година в 10:50 часа от Кмета на 
община Трекляно, с което се иска коригиране на допусната техническа грешка 
във връзка с представеното от тях писмено предложение   

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 13 гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ №208 

         Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 86/06.10.2016 г. на 
Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, като  следва: 
фамилното име на зам.-председателя на избирателна секция № 105000007 да се 
чете „Стаменкова” вместо „Стаменова”. 

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: Промяна в състава на членовете на КП „БСП лява 
България” 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.  

Постъпили са предложения с вх. № 115/27.10..2016 г. в 12:22 часа  и вх.№ 
127/28.10.2016 г. в 15:45 от упълномощения представител на КП „БСП лява 
България” за  промяна в състава на членовете на СИК в община Кюстендил. 
Заявления  за отказ – 10 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 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ №209 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил,  съгласно направените предложения  от КП „БСП лява България” и 
назначава ръководства и членове  на СИК,  както следва: 

102900010 Освобождава като член Людмила Георгиева Ценова 
 Назначава като член Анка Стойнева Иванова 
102900011 Освобождава като член Анка Стойнева Георгиева 
 Назначава като член Людмила Георгиева Ценова 
102900015 Освобождава като член Десислава Райчова Казакова 
 Назначава като член Райчо Славев Казаков 
102900016 Освобождава като член Василка Иванова Пилева 
 Назначава като член Кирил Красимиров Дойчев 
102900024 Освобождава като член Маргарита Димитрова Стоянова 
 Назначава като член Росица Борисова Георгиева 
102900045 Освобождава като секретар Росица Иванова Стоилова 
 Назначава като секретар Ралица Николова Тодорова 
102900074 Освобождава като член Ася Игова Игова 
 Назначава като член Иван Георгиев Каляшки 
102900074 Освобождава като член Васил Димчов Йорданов 
 Назначава като член Марияна Стефанова Александрова 
102900075 Освобождава като секретар Марияна Стефанова 

Александрова 
 Назначава като секретар Васил Димчов Йорданов 
102900075 Освобождава като член Иван Георгиев Каляшки 
 Назначава като член Ася Игова Игова 

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: Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” в 
съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Невестино, 
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. № 119/28.10.2016 г. в 10:00 часа от 
упълномощения представител на ПП „ГЕРБ” за  промяна в състава на членовете на 
СИК в община Невестино. Заявление  за отказ – 4 бр. Пълномощни 2- бр. 
Удостоверение за актуално състояние от 05.08.2016 г. на ПП „ГЕРБ” 

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 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 210 



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

103100003 Освобождава като секретар Симеон Евтимов Котев 
 Назначава като секретар Румяна Методиева Панайотова 
103100010 Освобождава като председател Латинка Симеонова Андонова 
 Назначава като председател Велика Николова Димитрова 
103100010 Освобождава като член Велика Николова Димитрова 
 Назначава като член Иванка Димитрова Петрова 
103100011 Освобождава като председател Митко Кирилов Димитров 
 Назначава като председател Антон Руменов Димов 
103100014 Освобождава като секретар Райна Никифорова Котева 
 Назначава като секретар Симеон Евтимов Котев 
103100016 Освобождава като член Лъчезар Валентинов Лозанов 
 Назначава като член Мирослав Георгиев Укалски 

 

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: Промяна в състава на членовете на Коалиция „ББЦ” 
в състава на СИК в избирателна секция на територията на община Трекляно, 
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. № 124/28.10.2016 г. в 13:00 часа от кмета на 
община Трекляно, към което е приложено заявление за отказ – 1 бр. от Лазар 
Светлозаров Въжаров назначен за член на СИК № 105000003 от ПП ББЦ. 

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 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 211 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Трекляно,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „ББЦ” и назначава ръководства 
и членове  на СИК № 10500003,  както следва: 

105000003 Освобождава като член Лазар Светлозаров Въжаров 
 Назначава като член Росица Стефанова Карамфилова 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

 
По т.6 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на ПП „ДПС” в 

съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Сапарева баня, 
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. № 128/28.10.2016 г. в 16:00 часа от 
упълномощения представител на ПП „ДПС” за  промяна в съставите  на членовете 
на СИК в община Сапарева баня. Заявления за отказ – 8 бр. Пълномощно - 1. 
Удостоверение за актуално състояние от 15.09.2016 г. на ПП „ДПС” 

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 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 212 

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

104100001 Освобождава като зам.-председател Емела Екремова 
Ибраимова 

 Назначава като зам.-председател Радка Кирилова Недялкова 
104100002 Освобождава като секретар Камелия Кънчова Петрова 
 Назначава като секретар Веселка Димитрова Георгиева 
104100003 Освобождава като член Галин Красимиров Стоименов 
 Назначава като член Даниела Александрова Видинска 
104100004 Освобождава като член Тошко Атанасов Йосифов 
 Назначава като член Мая Василева Коритарска 
104100005 Освобождава като член Анета Андонова Иванова 
 Назначава като член Калинка Иванова Станикина 
104100006 Освобождава като зам.-председател Даниел Любомиров Шопов 
 Назначава като зам.-председател Любомир Георгиев Калвин 
104100007 Освобождава като член Кристина Георгиева Миладинова 
 Назначава като член Димитринка Николова Тодорова 
104100008 Освобождава като председател Кристина Людмилова 

Кирилова 
 Назначава като председател Ирена Бориславова Калугерска 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

 
По т.7 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на ПП ГЕРБ в 

състава на СИК в избирателна секция 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. № 130/29.10.2016 г. в 10:25 часа от  
упълномощения представител на ПП „ГЕРБ” за община Бобов дол, към което е 
приложено заявление за отказ – 1 бр. Пълномощни – 2 бр. Удостоверение за 
актуално състояние от 24.08.2016 на ПП „ГЕРБ”.  

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 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 213 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Бобов дол,  
съгласно направеното предложение  от ПП „ГЕРБ”,  както следва: 

100400001 Освобождава като член Христина Николова Войнова 
 Назначава като член Мая Манчева Толумска 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

  

По т.8 от дневния ред. Определяне на функциите на членове на РИК- 

Кюстендил. Приемане на оперативен план  за разпределение на функциите на 

членовете на РИК в изборния ден на 6 ноември 2016 година.  

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1,  във връзка с §2 от ПР на 
ЗПУГДВМС, Решение № 3529-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на ЦИК, Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 13 
гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ №214 

 Приема оперативния план за  определяне функциите на членовете на РИК – 
Кюстендил в изборния ден на 06.11.2016 г. и при евентуален втори тур на 
изборите на 13.11.2016 г., както следва:  

1. Дежурни на служебни телефони на РИК, с цел приемане на сигнали и жалби 
подадени до Районна избирателна комисия в Десети  район – Кюстендил,  през 
целия ден на 6 ноември 2016 година, както и методическа помощ във връзка с 
приложението на ИК. 

- Любомир Пенев Стоилков  - тел. 078 55-10-28 
- Александра Колева - тел. 078 55-10-25 
- Венцеслав Благоев Механджийски  - GSM 0882885442 
- Ивайло Радойчев Анастасов GSM 0882885093 
- Марина Валентинова Иванова GSM 0882885107 
- Мая Боянова Станойкова GSM 0882885002 

2. Разпределения функциите на членовете на Районна избирателна комисия при 

предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден 

6 ноември 2016 година; 

- Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на 

контролите, заложени в тях преди обработване и проверка от 

изчислителния пункт: 

Силвия  Йорданова Генкова 

Александра Колева 

Евелина Пенчева Иванова 

- Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния 

пункт  в съответствие с издадената разписка. 



Марина Валентинова Иванова 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова 

Ивайло Радойчев Анастасов 

Любомир Пенев Стоилков 

Миленка Цекова Стоянова 

Мая Боянова Станойкова 

- Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, 

декларациите /Приложение № 16 ПВР/НР и удостоверенията – 

приложения към избирателните списъци, списък на заличените лица 

/Приложение № 9-ПВР и Приложение № 9-НР и списък за допълнително 

вписване на придружителите Приложение № 71-ПВР и Приложение № 52-

НР., а именно: 

Венцеслав Благоев Механджийски 

- Разпластяване на протоколите: 

Десислава Любенова Шопова 

Розалия Йорданова Чобанова 

Зоя Драганова Тренева 

3. Дежурни членове на РИК в гр.Дупница - с цел приемане на сигнали и жалби 
подадени до Районна избирателна комисия в Десети  район – Кюстендил,  през 
целия ден на 6 ноември 2016 година, както и методическа помощ във връзка с 
приложението на ИК. 

  Силвия Йорданова Генкова 
Десислава  Василева Костадинова-Стоянова 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 
комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му.   

 По т.9 от дневния ред: Изменение на Решение № 205 от 25.10.2016 година 
на Районна избирателна комисия – Кюстендил. 
 
 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 13 гласа „За”, взе следното 
 

РЕШЕНИЕ №215 
 
 ИЗМЕНЯ Решение № 205 от 25.10.2016 година на Районна избирателна 
комисия – Кюстендил, изразяващо се в следното: относно датата и часа за 
провеждане на обучение на СИК на територията на община Невестино „вместо на 
01.11.2016 година от 14:00 часа”, датата и часа за провеждане на обучение на СИК 
на територията на община Невестино  се променя на 03.11.2016 година от 10:00 
часа. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

 По т.10 от дневния ред: Провеждане на обучение на секционните 
избирателни комисии на територията на Десети район – Кюстендил, определени 
за машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
на 6 ноември 2016 година. 
 



 Във връзка с постъпило писмо  от ЦИК с вх.№ 117/28.10.2016 година в 
09:05 часа в Районна избирателна комисия – Кюстендил, съгласно протоколно 
решение от 27 октомври 2016г. на ЦИК е необходимо да се определят членове на 
Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, които да вземат 
участие в обучението, относно провеждането на машинно гласуване в изборите за 
президент и вицепрезидент  на републиката на 6 ноември 2016 година, както и да 
проведат обучение на секционните избирателни комисии, в които ще се провежда 
машинно гласуване на територията на Десети район – Кюстендил. 
 

На основание чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.3  от Изборния кодекс, 
Решение № 3799-ПВР/18.10.2016 година на ЦИК,  Районна избирателна комисия в 
Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 13 гласа „За”, взе следното 
 

РЕШЕНИЕ №216 
 
1. Определя Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев 

Анастасов за участие в организираното от ЦИК обучение на 01.11.2016 година 
в сградата на пл.”Княз Александър І” № 1, във връзка с провеждането на 
машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
на 6 ноември 2016 година. 

2. Определя датата и часа за провеждане на обучение на СИК на територията на 
Десети район – Кюстендил, в които ще се проведе машинно гласуване  в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 
година, а именно  04.11.2016 година от 16:00 часа в сградата на Областна 
администрация – Кюстендил на ІІ-ри етаж /голямата зала/. 

3. Определя  членове от Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендил, които да проведат обучението на СИК на територията на Десети 
район – Кюстендил, а именно: Десислава Василева Костадинова-Стоянова и 
Ивайло Радойчев Анастасов, във връзка с провеждането на машинно 
гласуване. 

 
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

  

По т.11 от дневния ред: Процедура по приемане и получаване на 

изборните книжа, материали и бюлетини от СИК/ПСИК на територията на Десети 

район – Кюстендил, чрез упълномощен представител на съответната общинска 

администрация и член на Районна избирателна комисия в Десети район – 

Кюстендил. 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.18 от Изборния кодекс, 
Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено 
гласуване с 13 гласа „За”, взе следното 
 

РЕШЕНИЕ №217 
 

  Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и 
бюлетини от членове на Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендил, съвместно с общинските администрации, както следва: 
 

Община Дата Час РИК 
Кюстендил 05.11.2016 г. съгласно 

Приложение № 1 
Силвия  Йорданова Генкова и 
Александра Колева 

Трекляно 05.11.2016 г. 13:00 часа Миленка Цекова Стоянова 



Евелина Пенчева Иванова 
Невестино 05.11.2016 г. 13:00 часа Венцеслав Благоев Механджийски 

Любомир Пенев Стоилков 
Бобошево 05.11.2016 г. 14:30 часа Венцеслав Благоев Механджийски 

Любомир Пенев Стоилков 
Рила  05.11.2016 г. 17:00 часа Венцеслав Благоев Механджийски 

Любомир Пенев Стоилков 
Кочериново 05.11.2016 г. 16:00 часа Венцеслав Благоев Механджийски 

Любомир Пенев Стоилков 
Бобов дол 05.11.2016 г. 17:00 часа Десислава Василева Костадинова-

Стоянова и Ивайло Радойчев 
Анастасов 

Сапарева баня 05.11.2016 г. 17:30 часа Десислава Василева Костадинова-
Стоянова и Ивайло Радойчев 
Анастасов 

Дупница 05.11.2016 г. съгласно 
Приложение № 2 

Десислава Василева Костадинова-
Стоянова и Ивайло Радойчев 
Анастасов 

 
 Приложение № 1 за община Кюстендил, както следва: при формат 
102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/. 
Маршрут № Час на получаване на 

изборните книжа 
Избирателна секция 

№ 
1. 13:00 ч. 2,3 и 4 
2. 13:10 ч. 1,16,18,19, 20 и 23 
3. 13:20 ч. 5,6, 10, 11 и 37 
4. 13:30 ч. 7,8,9, 12 и 13 
5. 13:40 ч. 14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60 
6. 13:50 ч. 21, 22, 24, 30 и 31 
7. 14:00 ч. 25, 26, 27, 28 и 29 
8. 14:10 ч. 32,33, 34, 35 и 36 
9. 14:20 ч. 38, 39, 40, 41 и 42 

10. 14:30 ч. 43, 44, 52, 53 и 61 
11. 14:40 ч. 45, 46, 47 и 48 
12. 14:50 ч. 49, 51, 54, 55, 56  и 57 
13. 15:00 ч. 109, 110, 111, 112ПСИК 
14. 15:30 ч. 72, 74, 75 и 76 
15. 15:40 ч. 64, 65, 66, 67 и 71 
16. 15:50 ч. 68 и 69 
17. 16:00 ч. 77 и 79 
18. 16:10 ч. 80, 81, 85 и 88 
19. 16:20 ч. 82, 83 и 84 
20. 16:30 ч. 86, 87, 89 и 90 
21. 16:40 ч. 96, 97, 98 и 99 
22. 16:50 ч. 91,93 и 94 
23. 17:00 ч. 73 и 106 
24. 17:10 ч. 70, 92,102, 103, 104 и 105 
25. 17:20 ч. 100 и 101 
26. 17:30 ч. 62 и 107 
27. 17:40 ч. 63, 78, 95 и 108 

 
 



Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800ХХХ 
/представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/. 
 
Маршрут № Час на получаване на 

изборните книжа 
Избирателна секция 

№ 
1. 16:10 ч. до 16:35 ч. 1,2,3,4,5 и 6 
2. 15:35 ч. до 15:40 ч. 7, 8 и 9 
3. 16:50 ч до 16:55 ч. 10  и 13 
4. 16:40 ч. до 16:45 ч. 11 и 12 
5. 14:25 ч. 14 
6. 15:25 ч. до 15:30 ч. 15, 16 и 17 
7. 15:45 ч. до 16:05 ч. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 
8. 14:20 ч. 26 
9. 15:10 ч. до 15:20 ч. 27, 28, 29 и 30 

10. 14:55 ч. до 15:05 ч. 31, 32, 33 и 34 
11. 14:40 ч. до 14:50 ч. 35, 36 и 37 
12. 14:10 ч. 38 
13. 14:15 ч. до 14:20 39, и 40 
14. 14:30 ч. до 14:35 ч. 41 и 42 
15. 14:00 ч. до 14:05 ч. 43 и 44 
16. 13:50 ч. до 13:55 ч. 45, 46 
17. 13:45  ч. 47 
18. 13:35 ч. до 13:40 ч. 48 и 49 
19. 13:25 ч. до 13:30 ч. 50 и 51 
20. 13:25 ч. 52 
21 12:45 ч. до 12:50 ч. 53 и 54 
22. 12:35 ч. до 12:40 ч. 55 и 56 
23 12:55 ч. до 13:05 ч. 57, 58 и 59 
24 12:25 ч. до 12:30 ч. 60 и 61 
25. 12:20 ч. 62 
26 12:10 ч. до 12:15 ч. 63 и 64 
27 12:00 ч. до 12:05 ч. 65 и 66 
28. 13:10 ч. до 13:15 ч. 67 и 68 
29. 13:15 ч. до 13:20 ч. 69, 70 и 71 

 
 

Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил упълномощава  
посочените по-горе членове на РИК по общини да подпишат съответните приемо-
предавателни протоколи и пликовете за печата на СИК/ПСИК. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 
комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му.   

По т.12 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” в 
съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Дупница, 
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. № 131/29.10.2016 г. в 14:30 часа от 
упълномощения представител на ПП „ГЕРБ” за  промяна в съставите  на членовете 
на СИК в община Дупница. Заявления  за отказ – 5 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 13 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 218 

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

104800018 Освобождава като член Виолета Спасова Илиева 
 Назначава като член Теменужка Николова Димитрова 
104800038 Освобождава като председател Даниела Асенова Кацарска 
 Назначава като председател Даниела Ангелова Филатова-

Борисова 
104800042 Освобождава като член Иванка Йорданова Янчева 
 Назначава като член Красимира Атанасова Христова 
104800042 Освобождава като член Катя Димитрова Герова 
 Назначава като член Даниела Асенова Кацарска 
104800054 Освобождава като зам.-председател Анелия Кирилова Янкулова 
 Назначава като зам.-председател Милена Красимирова 

Чорбаджийска 
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/ 


