
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

№24/05.11.2016 г. 

1. Промяна в състава на членовете на Коалиция ”АБВ/ Алтернатива за 
българско възраждане”  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 съставите на членовете на КП „БСП лява България” 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 ПП „ГЕРБ” в състава 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 Коалиция Реформаторски блок в 
състава 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 Коалиция 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 
6.Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” в състава 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 
7.Промяна в състава на членовете на ПП „ГЕРБ” 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 

8. Поправка на техническа грешка в Решение № 227/02.11.2016 г. на РИК – 
Кюстендил в изписване на фамилното име и ЕГН-то на член на комисия в СИК 
№102900033 от квотата на КП „БСП лява България” в състава на СИК в 
избирателна секция на територията на община Кюстендил, област Кюстендил. 

                                                                                     Докладва: Красимир Петров 
9. Поправка на техническа грешка в Решение № 135/08.10.2016 г. на РИК – 

Кюстендил в изписване на името на Пепа Василева Славова, член на СИК 
№102900057 и в изписване на фамилното име на Ангел Кирилов Цветанов член 
на СИК №102900059 от квотата на Коалиция Реформаторски блок, в съставите  на 



СИК в избирателни секции на територията на община Кюстендил, област 
Кюстендил. 

Докладва: Красимир Петров 
10. Утвърждаване на списък на упълномощените представители на 

инициативен комитет за участие в информационно- разяснителната кампания с 
позиции ”ДА” в подкрепа на всички въпроси на националния референдум на 6 
ноември 2016 г. 

                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
11. Утвърждаване на  списък на упълномощените представители от 

Коалиция ПП „Движение 21- ПП НДСВ” за изборите  за президент и вицепрезидент 
на републиката и информационно разяснителна кампания на  националния  
референдум на 6 ноември 2016 г. 

                                                                                 Докладва: Красимир Петров 
12.Утвърждаване  на списък № 3 на упълномощените представители 

коалиция”КАЛФИН –ПРЕЗИДЕНТ”за изборите за президент и вицепрезидент  на 
републиката и информационно разясни4телна кампания на националния 
референдум на 6 ноември 2016 г.                               

Докладва: Красимир Петров 
13. Прегласуване на Решение №289/04.11.2016 г. относно, утвърждаване на  

списък на упълномощените представители от инициативен комитет за издигане 
на Румен Георгиев Радев и Илияна Маринова Йотова като независими кандидати 
за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва:Симеонка Манова 

14.Утвърждаване на списък на упълномощените представители от 
инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Маринова 
Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на 
републиката на 6 ноември 2016 г. 

Докладва: Красимир Петров 
 
 

15.Жалба от  Катерина Георгиева Янчева ,упълномощен представител на 
Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова 
Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на 
републиката в изборите на 6 ноември 2016 г. 

                                                                                Докладва : Красимир Петров 
                                                                                   
 


