
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

№19/03.11.2016 г. 

1. Промяна в състава на членовете на КП „БСП лява България” в състава 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 
2. Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” в състава 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 
3. Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” в състава на СИК в 

избирателна секция на територията на община Кочериново, 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 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 
 

5. Промяна в състава на членовете на ПП „Атака” 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 
6.Промяна в състава на членовете на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” в 

състава 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 
7. Промяна в съставите на членовете на КП Патриотичен фронт /НФСБ и 

ВМРО/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 „ДПС” 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.  

Докладва: Красимир Петров 
9.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 
10.Промяна в състава на членовете на КП Патриотичен фронт /НФСБ и 

ВМРО/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.  

                                                                                              Докладва: Красимир Петров 
11.Промяна в съставите на членовете на ПП „ДПС” в съставите на СИК в 

избирателни секции на територията на община Кочериново, 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 съставите на членовете на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” 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 
13.Утвърждаване на списък на представители на ПП „ГЕРБ” в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 
                                                                                             Докладва: Красимир Петров 
14. Утвърждаване на списък на представители на КП Обединени патриоти – 

НФСБ, АТАКА и ВМРО в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
на 6 ноември 2016 г. 

                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

15. Сключване на граждански договори със сътрудници  към Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил за подпомагане на Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил при предаване на книжата и 
материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след 
изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК. 

                                                                                  Докладва: Красимир Петров 

 


