
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№18 

 Днес, 02.11.2016 година от 13:30 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, Мая Боянова 
Станойкова, Александра Колева, Силвия Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев 
Анастасов, Миленка Цекова Стоянова и Десислава Любенова Шопова 

 Отсъстват: Венцеслав Благоев Механджийски, Марина Валентинова 
Иванова и Десислава Василева Костадинова-Стоянова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. 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 
2.Промяна в състава на членовете на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” 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 
3.Промяна в състава на членовете на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” 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 „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 
5.Промяна в състава на членовете на ПП „ДПС” 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 



 
6.Промяна в състава на членовете на Коалиция „АБВ/Алтернатива за 

българско възраждане/” 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 
7.Промяна в състава на членовете на ПП „ДПС” 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 
8. Промяна в състава на членовете на ПП „Атака” в съставите на СИК в 

избирателна секция 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 
9. Допълване на Решение № 214/29.10.2016 година на Районна 

избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, с което са определени 
функциите на членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 6 ноември 2016 
година. 

Докладва: Красимир Петров 
10. Регистриране на застъпници на инициативен комитет за издигане на 

кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за 
президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на 
републиката на 6 ноември 2016 година. 

Докладва: Красимир Петров 
11. Промяна в състава на членовете на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” в 

състава на СИК в избирателна секция на територията на община Бобошево, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г.  

Докладва: Красимир Петров 
12. Промяна в състава на членовете на ПП”АТАКА” в съставите на СИК в 

избирателна секция 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 
13. Промяна в състава на членовете на Коалиция „ББЦ” в състава на СИК в 

избирателна секция 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 
14. Промяна в състава на членовете на Коалиция „АБВ/Алтернатива за 

българско възраждане/” 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 



15. 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 

16. Регистриране на застъпници на КП ”ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, 
АТАКА И ВМРО” за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 
година. 

Докладва: Красимир Петров 
 

По т.1 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. № 150/01.11.2016 г. в 10:10 часа и 

вх.№154/01.11.2016 г. 12:30 часа от упълномощения представител на КП „БСП 
лява България” за  промяна в състава на членовете на СИК в община Кюстендил. 
Заявления  за отказ – 7 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 227 

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

102900033 Освобождава като председател  Катя Атанасова 
Стоименова  

 Назначава като председател Васил Бориславов 
Константинов 

102900039 Освобождава като член  Красимира Благомирова 
Георгиева  

 Назначава като член Снежана Георгиева Тренчева 
102900040 Освобождава като зам.-председател Емил Василев Манчев 
 Назначава като зам.-председател Красимира Благомирова 

Георгиева 

102900044 Освобождава като член Валентина Маринова Везирска 
 Назначава като член Емилия Драганова Петрова 
102900061 Освобождава като член Васил Бориславов Константинов 
 Назначава като член Емил Василев Манчев 
102900066 Освобождава като секретар Емилия Драганова Петрова 



 Назначава като секретар Фиданка Благоева Чавдарова 
102900101 Освобождава като секретар Венета Иванова Ангелова 
 Назначава като секретар Емил Василев Манчев 

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 Коалиция 
„Реформаторски блок” 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. № 152/01.11.2016 г. в 12:22 часа от 
упълномощения представител на Коалиция „Реформаторски блок” за  промяна в 
състава на членовете на СИК в община Дупница. Към предложението са 
приложени: Заявления  за отказ – 4 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 228 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „Реформаторски блок” и 
назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

104800027 Освобождава като член Цветелина Валериева 
Кръстева  

 Назначава като  член Ирена Любенова Панчева 
104800036 Освобождава като зам.-председател Дафинка Петрова 

Илиева 
 Назначава като зам.-председател Гергана Викторова 

Паргова 
104800054 Освобождава като член Лиляна Димитрова Атова 
 Назначава като член Димитричка Асенова Николова 
104800072 Освобождава като член Валентина Драганова 

Грънчарова 
 Назначава като член Дафинка Петрова Илиева 

 
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 Коалиция 
„Реформаторски блок” 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. № 153/01.11.2016 г. в 12:30 часа от 
упълномощения представител на Коалиция „Реформаторски блок” за  промяна в 
състава на членовете на СИК в община Кюстендил. Към предложението са 
приложени: Заявления  за отказ – 7 бр. Пълномощно 1 - 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 229 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил,  съгласно направеното предложение  от Коалиция „Реформаторски 
блок” и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

102900006 Освобождава като председател Стефчо Райков 
Йовчовски 

 Назначава като  председател Лилия Огнянова Точева 
102900034 Освобождава като член Юлиан Петров Владимиров 
 Назначава като член Катерина Йорданова Вучкова 
102900040 Освобождава като член Живко Ангелов Мишинков 
 Назначава като член Анита Цветанова Бързункова 
102900050 Освобождава като член Детелина Райчова Маринкова 
 Назначава като член Людмила Йорданова Стоянова 
102900090 Освобождава като секретар Милтон Давидков 

Николов 
 Назначава като секретар Светла Атанасова Антова 
102900106 Освобождава като член Живко Драганов Златанов 
 Назначава като член Елеонора Драганова Борисова 

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 „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. № 155/01.11.2016 г. в 13:30 часа от 
упълномощения представител на ПП „ДПС” за  промяна в състава на членовете на 
СИК в община Кюстендил. Заявления  за отказ – 6 бр. Пълномощно 1- 
бр.Удостоверение за актуално състояние от 15.09.2016 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 230 

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

102900036 Освобождава като секретар Стойчо Иванов Стоицев 
 Назначава като  секретар Кристина Людмилова 

Кирилова 
102900058 Освобождава като член Венелина Николова Граховска 
 Назначава като член Добринка Борисова Рангелова 
102900059 Освобождава като член Даниел Димитров Златков 
 Назначава като член Теменужка Александрова Тасева 
102900098 Освобождава като зам.-председател Йордан Иванов 

Стоянов 
 Назначава като зам.-председател Александра 

Георгиева Янчовска 
102900100 Освобождава като член Благовест Петров Бодилярски 
 Назначава като член Николай Стоянов Кирилов 
102900106 Освобождава като зам.-председател Валентина 

Любенова Свиленова 
 Назначава като зам.-председател Велислава Иванова 

Христова 
 

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 ПП „ДПС” 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. № 156/01.11.2016 г. в 15:30 часа от 
упълномощения представител на ПП „ДПС” за  промяна в състава на членовете на 
СИК в община Невестино. Заявления  за отказ – 9 бр. Пълномощно 1- 
бр.Удостоверение за актуално състояние от 15.09.2016 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 231 



  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община 
Невестино,  съгласно направеното предложение  от ПП „ДПС” и назначава 
ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

103100002 Освобождава като секретар Стоян Сотиров Спасов 
 Назначава като  секретар Десислава Бисерова 

Димитрова 
103100004 Освобождава като член Евтим Евтимов Пармаков 
 Назначава като член Рената Георгиева Симеонова 
103100006 Освобождава като член Милена Йорданова Миланова 
 Назначава като член Георги Стоичков Миланов  
103100007 Освобождава като член Соня Здравчова Борисова 
 Назначава като член Евгени Димитров Мицов 
103100011 Освобождава като член Райчо Владимиров 

Костадинов 
 Назначава като член Стоян Стоименов Атанасов 
103100015 Освобождава като зам.-председател Светлин Евтимов 

Пармаков 
 Назначава като зам.-председател Росица Ганчова 

Стойкова 
103100016 Освобождава като член Здравка Стоянова Камберска 
 Назначава като член Анелия Василева Йорданова 
103100018 Освобождава като председател Яна Йорданова 

Кръстева 
 Назначава като председател Мариана Стоянова 

Сухарска 
103100018 Освобождава като член Стоян Стоименов Атанасов 
 Назначава като член Силвия Здравкова Алексова-

Стоянова 
 

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 Коалиция 
„АБВ/Алтернатива за българско възраждане/” 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. № 157/01.11.2016 г. в 13:30 часа от 
упълномощения представител на Коалиция „АБВ/Алтернатива за българско 
възраждане/”за  промяна в състава на членовете на СИК в община Кюстендил. 
Заявления  за отказ – 7 бр. Пълномощно 1- бр.Удостоверение за актуално 
състояние от 15.08.2016 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 232 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община 
Невестино,  съгласно направеното предложение  от Коалиция „АБВ/Алтернатива 
за българско възраждане/” и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както 
следва: 

102900021 Освобождава като секретар Любка Астратиева 
Тодорова-Маркова 

 Назначава като  секретар Соня Кирилова Чалъкова 
102900049 Освобождава като председател Мая Серафимова 

Мушева 
 Назначава като председател Даниела Ангелова 

Раденкова-Гъркова 
102900056 Освобождава като член Даниела Ангелова Раденкова-

Гъркова 
 Назначава като член Мая Серафимова Мушева 
102900067 Освобождава като член Соня Кирилова Чалъкова 
 Назначава като член Любка Астратиева Тодорова-

Маркова 
102900079 Освобождава като член Петър Цветков Петров 
 Назначава като член Димитър Иванов Цветков 
102900083 Освобождава като секретар Анджелина Асенова 

Георгиева 
 Назначава като секретар Георги Александров Тасев 
102900085 Освобождава като председател Веселинка Драганова 

Симеонова 
 Назначава като председател Анджелина Асенова 

Георгиева 
 

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 „ДПС” 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. № 159/01.11.2016 г. в 15:50 часа от 
упълномощения представител на ПП „ДПС” за  промяна в състава на членовете на 
СИК в община Дупница. Заявления  за отказ – 2 бр. Пълномощно 1- 
бр.Удостоверение за актуално състояние от 15.09.2016 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 233 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от ПП „ДПС” и назначава ръководствата и 
членовете  на СИК,  както следва: 

104800052 Освобождава като член Росен Николов Граховски 
 Назначава като член Борислав Кирилов Тодоров 
104800057 Освобождава като член Йорданка Димитрова Тенджова 
 Назначава като член Лиляна Кирилова Шишкова 

 

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: Промяна в състава на членовете на ПП „Атака” в 
съставите на СИК в избирателна секция 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. № 137/31.10.2016 г. в 12:00 часа  от 
упълномощения представител на ПП”АТАКА” за  промяна в състава на членовете 
на СИК в община Кюстендил. Пълномощно- 1 бр. След направена служебна 
проверка в Община Кюстендил, назначения за секретар на ИС № 102900019  
Йордан Николов Антов е починал-препис извлечение от Акт за смърт № 0624 от 
25.10.2016 г. – 1 бр. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5,  чл.51, ал.1 т.8 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 234 

Допуска промяна  в състава на СИК на територията на община Кюстендил,  
съгласно направеното предложение  от ПП „Атака”,  както следва: 

102900019   
 Назначава като секретар Денислав Антонов Борисов  

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: Допълване на Решение № 214/29.10.2016 година на 
районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, с което са определени 
функциите на членовете на РИК  в Десети район– Кюстендил 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 10 
гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ: № 235 

Допълва Решение  № 214/29.10.2016 г. на РИК – Кюстендил, с което е приет 
Оперативния план: 

Симеонка Асенова Велкова – Манова –секретар на РИК да отговаря за 
осъществяването на връзка с Изчислителния пункт към РИК – Кюстендил, 
включително и във връзка с потвърждаване на разписките, издадени от 
Изчислителния пункт към РИК – Кюстендил след сверяване с протокола на СИК. 

Мая Боянова Станойкова да отговаря за събирането на информация от 
общинските администрации за избирателната активност в изборите за президент 
и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г./брой гласували 
избиратели/гласоподаватели/ и да изпраща обобщена информация в ЦИК. 

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: Регистриране на застъпници на инициативен 
комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за 
независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат 
за вицепрезидент на републиката в изборите  на 6 ноември 2016 година. 

 Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатската 
листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 
2016 година /Приложение № 39-ПВР от изборните книжа/, подписано от 
упълномощеното лице, заведено под вх.№1/01.11.2016 г. в 16:34 ч. във входящия 
регистър на РИК район 10 – Кюстендил на заявени/предложени за регистрация 
застъпници и на заместващи застъпници в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 година на Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил. 

 Със заявлението се предлагат да бъдат регистрирани 59 броя застъпници. 
Приложени са Пълномощно – 1 бр. ,списък, съдържащ имената и ЕГН на 
застъпниците – на хартиен и на технически носител в excel формат и декларации 
по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл.118, ал.1,2,3 от ИК от 
лицата, завени за регистрация, като застъпници 

             След извършената проверка  на списъка със застъпниците от 
Информационно обслужване „ АД се установи, че са спазени изискванията на ИК и 
Решението 3493-ПВР от 15.09.2016 г.на ЦИК 

  



На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и  т.15, чл.118, ал.1 от ИК и 
Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК Районна избирателна комисия в 
Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 236 

 Регистрира 59 бр. застъпници на Инициативен комитет за издигане на 
кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за 
президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на 
републиката в изборите на 6 ноември 2016 година, както следва: 

№ 
по 

ред Име 
1 Зорница Йорданова Станкова 
2 Ралица Йорданова Станкова 
3 Малинка Станимирова Димитрова 
4 Елена Стойнева Евлогиева 
5 Галина Тодорова Кочева 
6 Надежда Кирилова Дерменджиева 
7 Любка Миткова Клисуранова 
8 Симеон Кирилов Манов 
9 Даниела Богомилова Стоилкова 
10 Снежана Борисова Сотирова 
11 Иво Иванов Величков 
12 Иван Ивов Иванов 
13 Сашо Жоров Сашев 
14 Анка Любчова Живкова 
15 Трайчо Любенов Пашев 
16 Валентин Трайчов Любенов 
17 Сашо Бисеров Димчев 
18 Елена Панчова Иванова 
19 Теменужка Серафимова Чорбаджийска 
20 Роза Славчова Димитрова 
21 Стоян Петров Стоянов 
22 Стойка Йорданова Евтимова 
23 Атанас Иванов Куртев 
24 Денис Атанасов Куртев 
25 Богомил Добринов Иванов 
26 Спаска Климентова Могиларска 
27 Борислав Валериев Матуски 
28 Георги Борисов Коларов 
29 Майя Иванова Маджова 
30 Пламен Крумов Маджов 
31 Васко Боянов Падинарски 
32 Милена Димитрова Роглева 



33 Димитър Свиленов Роглев 
34 Мария Иванова Георгиева 
35 Иван Кирилов Георгиев 
36 Радослав Иванов Николов 
37 Александър Василиев Михайлов 
38 Христина Георгиева Григорова 
39 Митка Ванчова Фильова 
40 Ивона Стефанова Иванова 
41 Георги Спиридонов Иванов 
42 Златка Миланова Маврудиева 
43 Васил Крумов Неделков 
44 Анка Николова Коларова 
45 Димитринка Добрева Стоилова 
46 Йорданка Иванова Тошева 
47 Мариана Кирилова Иванова 
48 Никола Юлиянов Николов 
49 Иван Георгиев Атанасов 
50 Гана Добрева Атанасова 
51 Илиана Миткова Спасова 
52 Миглена Миткова Владимирова 
53 Красимир Пенев Митов 
54 Вилиян Борисов Димитров 
55 Снежанка Боянова Димитрова 
56 Христина Иванова Бойкова 
57 Галина Вълкова Дюлгерова 
58 Васил Борисов Петров 
59 Светозар Василев Петров 

На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат 
публикувани в електронния регистър на застъпниците от Информационно 
обслужване АД.. 

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:Промяна в състава на членовете на КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” в състава на СИК в избирателна секция на територията 
на община Бобошево, 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. № 160/02.11.2016 г. в 09:00 часа от 
упълномощения представител на Коалиция „Реформаторски блок” за  промяна в 
състава на членовете на СИК в община Бобошево. Към предложението са 
приложени: Заявления  за отказ – 1 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 237 

  Допуска промяна  в състава на СИК на територията на община Бобошево,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „Реформаторски блок”,  както 
следва: 

100500006 Освобождава като член Стефан Клименов Манов  
 Назначава като  член Теодора Иванова Кепова 

 
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”АТАКА” в 

съставите на СИК в избирателна секция 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. № 161/02.11.2016 г. в 10:00 часа  от 
упълномощения представител на ПП”АТАКА” за  промяна в състава на членовете 
на СИК в община Дупница. Заявление  за отказ – 1 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ №238 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от ПП”АТАКА”,  както следва: 

104800024 Освобождава като член Красимир Вергилов Начев 
 Назначава като член Емилия Здравкова Борисова 

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

 
По т.13 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на Коалиция 

„ББЦ” в състава на СИК в избирателна секция 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. № 163/02.11.2016 г. в 11:00 часа, към което 
са приложени: Пълномощно – 1 бр. и Заявления за отказ – 6 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 239 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „ББЦ” и назначава 
ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

104800035 Освобождава като член Милен Станимиров Миланов 
 Назначава като член Миглена Милетова Ясенова 
104800050 Освобождава като член Ирена Красимирова Тасева 
 Назначава като член Красимира Йорданова 

Чекмелезова 
104800054 Освобождава като секретар Миглена Милетова 

Ясенова 
 Назначава като секретар Милен Станимиров Миланов 
104800060 Освобождава като председател Гергана Василева 

Дукова 
 Назначава като председател Гергана Димитрова 

Каимска 
104800070 Освобождава като член Калина Михайлова Стоянова 
 Назначава като член Илиана Георгиева Стоилкова 
104800071 Освобождава като зам.-председател Петър Иванов 

Богоев 
 Назначава като зам.-председател Юлиян Юлиянов 

Бегов 
 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

По т.14 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на Коалиция 
„АБВ/Алтернатива за българско възраждане/” 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. № 164/02.11.2016 г. в 11:20 часа от 
упълномощения представител на Коалиция „АБВ/Алтернатива за българско 
възраждане/”за  промяна в състава на членовете на СИК в община Дупница. 
Заявления  за отказ – 2 бр. Пълномощно 1- бр.Удостоверение за актуално 
състояние от 15.08.2016 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 240 

  Допуска промени  в съставите на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „АБВ/Алтернатива за българско 
възраждане/” и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

104800048 Освобождава като член Владимир Страхилов Зарев 
 Назначава като  член Страхил Валев Заров 
104800049 Освобождава като председател Страхил Валев Заров 
 Назначава като председател Владимир Страхилов 

Зарев 
 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

По т.15 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. №166 /02.11.2016 г. в 11:30 часа от 
упълномощения представител на ПП „ГЕРБ” за  промяна в състава на членовете на 
СИК в община Дупница. Заявления  за отказ – 2 бр. Пълномощни 2- бр. 
Удостоверение за актуално състояние от 24.08.2016 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 241 

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

104800005 Освобождава като член Мария Еванголос Арапели 
 Назначава като  член Диана Василева Самарджиева 
104800071 Освобождава като член Божидар Огнянов Джокин 
 Назначава като член Милка Йорданова Боцева 

 



Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

 

По т.16 от дневния ред: Регистриране на застъпници на КП ”ОБЕДИНЕНИ 
ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО” за вицепрезидент на републиката на 6 ноември 
2016 година. 

 Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатската 
листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 
2016 година /Приложение № 39-ПВР от изборните книжа/, подписано от 
упълномощеното лице, заведено под вх.№/02.11.2016 г. в 12:13 ч. във Входящия 
регистър на РИК район 10 – Кюстендил на заявени/предложени за регистрация 
застъпници и на заместващи застъпници в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 година на Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил. 

 Със заявлението се предлагат да бъдат регистрирани 50 броя застъпници. 
Приложени са Пълномощно – 1 бр. ,споразумение за създаване на коалиция за 
участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 
2016 г. между ПП”НФСБ” , ПП „АТАКА” и ПП „ВМРО- БНД” от 12.09.2016 г. , 
удостоверение за регистрация на коалиция №2/21.09.2016 г. на ЦИК, Списък 
съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартиен и на технически носител в 
excel формат и Декларации по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във връзка с 
чл.118, ал.1,2,3 от ИК от лицата завени за регистрация, като застъпници. 

 След извършената проверка  на списъка със застъпниците от 
Информационно обслужване „ АД се установи, че са спазени изискванията на ИК и 
Решението 3493-ПВР от 15.09.2016 г.на ЦИК 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и  т.15  и чл. 118, ал. 1във 
връзка с Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 10 гласа „За” взе 
следното 

РЕШЕНИЕ № 242 

 Регистрира 50 бр. застъпници на КП ”ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА 
И ВМРО” за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 
2016 година., както следва: 

№ по 
ред Име 
1 Цветанка Георгиева Стоянова 
2 Димитър Костадинов Фърков 
3 Анка Николова Атанасова 
4 Иванка Валентинова Атанасова 
5 Валентин Николов Атанасов 



6 Никола Иванов Вучев 
7 Милена Костадинова 

Пехливановска 
8 Николай Йорданов Станкев 
9 Илияна Илиева Велинова 
10 Бойко Атанасов Атанасов 
11 Валя Георгиева Атанасова 
12 Гергана Стафанова Пейчева 
13 Боян Красимиров Велиновски 
14 Мария Славева Джорджева 
15 Димитринка Йорданова Райчева 
16 Веселинка Димитрова Велинова 
17 Славка Сергиева Николова 
18 Деяна Михайлова Гергинова 
19 Красимир Владимиров Ризов 
20 Нина Панайотова Димитрова 
21 Пролетка Николова Делянска 
22 Жана Харалампиева Иванова 
23 Юлиян Борисов Паунов 
24 Цветомир Атанасов Христов 
25 Анка Николова Георгиева 
26 Роза Серафимова Цветанова 
27 Даниела Илиева Атанасова 
28 Силвия Йорданова Христова 
29 Моравка Симеонова Милева 
30 Веска Ангелова Цветкова 
31 Васил Стойчов Василев 
32 Александра Сашкова Захариева 
33 Гюлка Кирилова Димитрова 
34 Стойна Иванова Кенова 
35 Мартин Иванов Михайлов 
36 Борка Славчова Иванова 
37 Силвия Георгиева Рашева 
38 Николай Александров Мирчев 
39 Атанас Георгиев Минов 
40 Ангелина Кирилова Стоянчева 
41 Фиданка Александрова 

Костадинова 
42 Стойчо Василев Стоянчев 
43 Софка Стойчова Василева 
44 Анка Славчова Пенева 
45 Камелия Димитрова Стойменова 
46 Георги Димитров Панев 
47 Габриела Атанасова Драгоманска 
48 Александър Кирилов Чавдаров 



49 Любка Николова Тасева 
50 Йорданка Методиева Николова 

 

На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат 
публикувани в електронния регистър на застъпниците от Информационно 
обслужване АД.. 

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/ 

 


