
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№24 

 Днес, 05.11.2016 година  в 18:30 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, Симеонка асенова Велкова – 
Манова, Мая Боянова Станойкова, Александра Колева, Силвия Йорданова Генкова, 
Евелина Пенчева Иванова, Марина Валентинова Иванова, Миленка Цекова 
Стоянова и Десислава Любенова Шопова  
 

 Отсъстват: Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Ивайло Радойчев 
Анастасов, Венцеслав Благоев Механджийски и Любомир Пенев Стоилков 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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” и Коалиция Реформаторски 
блок 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 
                                                                                   
 
 

По т.1 от дневния ред: 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. 

 
Постъпило е предложение с вх. № 229/05.11.2016 г. в 11:05 часа, към което 

са приложени: Пълномощно – 1 бр., удостоверение за актуално състояние от 
15.08.2016 г. на ПП АБВ, 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 9гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 292 

  Допуска промяна в състава  на СИК на територията на община Кюстендил,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция ”АБВ/ Алтернатива за 
българско възраждане” и назначава ръководството и членовете  на СИК,  както 
следва: 

102900112 Освобождава като член Евгени Янев Чифлички 
 Назначава като член Таня Христова Стаменова 

 

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 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. 

 
Постъпили са предложения с вх. № 230/05.11.2016 г. в 11:30 часа, вх. 

№238/05.11.2016 г. в 15:20 часа и вх.№241/05.11.2016 г. в 17:30часа, към което са 
приложени: Заявления за отказ – 3бр.  

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 9гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 293 



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

104800014 Освобождава като член Борис Владимиров Стоичков 
 Назначава като член Тинка Стефанова Хаджиспасова 
104800056 Освобождава като член Николай Иванов Костадинов 
 Назначава като член Васил Манолов Добрев 
104800061 Освобождава като член Василка Темелакиева Костова 
 Назначава като член Костадин Христов Костадинов 
104800070 Освобождава като член Людмила Генчова Шиякова 
 Назначава като член Таня Йорданова Стоилкова 
 

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 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.  

 
Постъпило е предложение с вх. № 233/05.11.2016 г. в 13:33 часа, към което 

са  приложени: Пълномощни – 2 бр., Заявление за отказ – 1бр.  
 
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 9 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 294 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Кюстендил,  
съгласно направеното предложение  от ПП „ГЕРБ” и назначава ръководството и 
членовете  на СИК,  както следва: 

102900082 Освобождава като секретар Славяна Василева 
Симеонова 

 Назначава като член Таня Атанасова Фъркова 
 

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 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.  

 

Постъпило е предложение с вх. № 234/05.11.2016 г. в 13:45 часа, към което 
са  приложени: Пълномощни – 1 бр., Заявление за отказ – 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 9  гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 295 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Кюстендил,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция Реформаторски блок и 
назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

102900005 Освобождава като член Даниела Георгиева 
Григорова-Мицина 

 Назначава като член Ирена Евгениева Петрова 
102900027 Освобождава като зам.-председател Мирослава 

Георгиева Игова 
 Назначава като зам.-председател Валентин Асенов 

Митов 
 

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 
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.  

 
Постъпило е предложение с вх. № 235/05.11.2016 г. в 13:47 часа, към което 

са  приложени: Пълномощни – 1 бр., 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 9 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 296 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция Реформаторски блок и 
назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

104800035 Освобождава като член Божидар Георгиев Божилов 
 Назначава като член Васил Любомиров Китов 

 

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 „ГЕРБ” и 
Коалиция Реформаторски блок 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.  

 
Постъпили са предложения с вх. № 236/05.11.2016 г. в 14:23 часа,  

вх.№193/03.11.2016 г. в 15:15 часа и вх.№204/04.11.2016 г. в 12:30 часа към които 
са приложени : Заявления за отказ – 3 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 9 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 297 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол,  
съгласно направените предложения  от ПП „ГЕРБ” и Коалиция Реформаторски 
блок и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

100400005 Освобождава като зам.-председател Здравко Тодоров 
Здравков 

 Назначава като зам.-председател Георги Николаев 
Петров 

100400006 Освобождава като председател Румяна Сталинова 
Васева 

 Назначава като председател Венета Иванова Петрова 
100400023 Освобождава като председател Йордан Кирилов Васев 
 Назначава като председател Станислава Георгиева 

Якимова 
 

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 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. № 242/05.11.2016 г. в 17:30 часа. 
 
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 9гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 298 



  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от ПП „ГЕРБ” и назначава ръководството и 
членовете  на СИК,  както следва: 

104800048 Освобождава като член Ралица Емилова Миланова 
 Назначава като член Йорданка Георгиева Милушева 

 

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: 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. 

 
Постъпило е  предложение  с вх.  № 237/05.11.2016 г. в 14:51 часа, към 

което е приложено: Пълномощно – 1бр. 
 
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 9гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 299 

  Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 227/02.11.2016 г. на 
РИК – Кюстендил, в изписването на фамилията и ЕГН- то на член от 
комисията,вместо  „Константинов с ЕГН ….” да се чете „Костадинов с ЕГН ……”. 

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: 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. 

Постъпила е молба  с вх.  № 239/05.11.2016 г. в 15:51 часа, от 
упълномощения представител на Коалиция Реформаторски блок ,към която е 
приложено –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 9 гласа „За” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 300 



 Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 135/08.10.2016 г. на 
РИК – Кюстендил както следва: вместо „Пепа Василева Славова” да се чете „Пенка 
Василева Славова” член на СИК №102900057 и вместо „Ангел Кирилов Цветанов „ 
да се чете „Ангел Киров Цветков” член на СИК №102900059. 

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: 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. 

                                                                                    
Постъпил е списък №1 с вх.№231/05.11.2016 г. в 11:47 часа в РИК-

Кюстендил на упълномощените представители на парти, коалиция или 
инициативен комитет при провеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 
г., подписан от упълномощения представител 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. Към списъка са 
приложени: пълномощно- 1 бр.  

 
На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 29, във връзка с чл. 124 ал. 

4 от Изборния кодекс и Решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК, и чл. 16, 
ал.1, 2 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС,  Районна избирателна комисия в Десети 
район – Кюстендил, след проведено гласуване с 9 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 301 

Утвърждава 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. , 
както следва: 

 
№ по ред  Име 
1 Людмила Йорданова Славова 

2 Кирил Георгиев Боров 
3 Димитрина Стоянова Борова 
4 Вероника Кирилова Борова 
5 Станислав Гаврилов Петров 
6 Ивайло Кирилов Владимиров 
7 Стефан Борисов Стоев 
8 Трайчо Славчев Иванов 
9 Цветанка Стефанова Евтимова 
10 Иван Димитров Анев 
11 Радостина Смиленова Грозданова 
12 Евелина Николова Костадинова 

13 Росица Серафимова Спасова 

Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Районна избирателна 
комисия в Десети район- Кюстендил. 



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: 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. 

 

Постъпил е списък №1 с вх.№232/05.11.2016 г. в 12:07 часа в РИК-
Кюстендил на упълномощените представители на парти, коалиция или 
инициативен комитет при провеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 
г., подписан от упълномощения представител на  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. 

Към списъка е  приложено: пълномощно- 1 бр.  
На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 29, във връзка с чл. 124 ал. 

4 от Изборния кодекс и Решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК, и чл. 16, 
ал.1, 2 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС,  Районна избирателна комисия в Десети 
район – Кюстендил, след проведено гласуване с 7 гласа „За” и 2 гласа „Против” взе 
следното 

РЕШЕНИЕ № 302 

Утвърждава списък на упълномощените представители на 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., както следва: 

 
№ по 
ред 

Име 

1 Пламен Петров Соколов 
2 Виолета Йорданова Зашева 
3 Ивайло Георгиев Китов 

4 Диана Владимирова Димкина 
5 Мариана Кирилова Йорданова 
6 Владимир Кирилов Нешев 
7 Георги Методиев Йорданов 
8 Александър Йорданов Александров 
9 Васил Славав Зрънчев 
10 Слави Николов Славев 
11 Кирил Алексиев Петров 
12 Тодор Стоянов Василев 
13 Тодор Любенов Стамболийски 
14 Димитринка Цветанова Петрова 

15 Христо Василев Петров 
16 Петър Пламенов Соколов 
17 Борислав Георгиев Димитров 
18 Богомил Георгиев Димитров 



19 Здравка Тодорова Капурдова 

20 Виолета Николова Крашева-Бельовска 
21 Силвия Иванова Димитрова 
22 Иван Георгиев Владимиров 
23 Стоян Йорданов Терзийски 
24 Йордан Спасов Димитров 
25 Нина Емилова Стоилова 
26 Кирил Христов Стоилов 
27 Петър Атанасов Василев 
28 Кармелита Спасова Кацарска-Соколова 

 

Отказва да утвърди в списъка на упълномощените представители на 
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. лицето: Стефан Иванов Николов- поради 
невалидно ЕГН. 

Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Районна избирателна 
комисия в Десети район- Кюстендил. 

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: Утвърждаване на  списък на упълномощените 
представители от Коалиция”КАЛФИН –ПРЕЗИДЕНТ” за изборите  за президент и 
вицепрезидент на републиката и информационно разяснителна кампания на  
националния  референдум на 6 ноември 2016 г. 

 

Постъпил е списък №3  с вх.№240/05.11.2016 г. в 16,17  часа в РИК-
Кюстендил на упълномощения представител на коалиция ”КАЛФИН – 
ПРЕЗИДЕНТ” при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 г., подписан от 
упълномощения представител на  Коалиция „КАЛФИН – ПРЕЗИДЕНТ” за изборите  
за президент и вицепрезидент на републиката и информационно разяснителна 
кампания на  националния  референдум на 6 ноември 2016 г. 

Към списъка е  приложено: пълномощно- 1 бр.  
 
На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 29, във връзка с чл. 124 ал. 

4 от Изборния кодекс и Решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК, и чл. 16, 
ал.1, 2 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС,  Районна избирателна комисия в Десети 
район – Кюстендил, след проведено гласуване с 9 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 303 

Утвърждава списък на упълномощените представители на Коалиция 
„КАЛФИН - ПРЕЗИДЕНТ” за изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и информационно разяснителна кампания нанационалния  
референдум на 6 ноември 2016 г., както следва: 

 
№ по 
ред 

Име 



1 Любен Иванов Миладинов 

2 Красимир Тодоров Аврамов 
3 Мая Раденкова Иванова 
4 Магдалена Йорданова Кръстева 
5 Красимира Асенова Иванова 
6 Мартин Ивов Александров 
7 Сара Петрова Серафимова 
8 Василка Стоименова Васева 
9 Петър Методиев Иванчев 
10 Камелия Иванова Георгиева 
11 Венера Йорданова Лумбева 
12 Красимир Дойчинов Германов  

13 Стефка Кирилова Граховска  
14 Кирил Методиев Йорданов 
15 Красимир Методиев Васев 
16 Иван Георгиев Иванов 

 
 
Отказва да утвърди в списъка на упълномощените представители на 

Коалиция „КАЛФИН - ПРЕЗИДЕНТ” за изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и информационно разяснителна кампания нанационалния  
референдум на 6 ноември 2016 г. -Евелина Емануилова Илиева, Боряна Тончева 
Здравкова, Бойко Василев Борисов, поради това че лицата са регистрирани за 
представител от Коалиция „КАЛФИН –ПРЕЗИДЕНТ”. 

Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Районна избирателна 
комисия в Десети район- Кюстендил. 

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: 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. 

Предлагам да бъде прегласувано решение №289/04.11.2016 г., с което беше 
произнесено отхвърлително решение, поради липса на необходимото мнозинство 
за взимане на решение, с оглед разпоредбата на чл.70, ал.4, изр.второ от ИК, по 
заявения списък №1 с вх.№217/04.11.2016 г. в 1:15 ч. в РИК-Кюстендил на 
упълномощените представители на парти, коалиция или инициативен комитет 
при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
и/или национален референдум на 6 ноември 2016 г. 

След направени консултации с членове на ЦИК, беше установено, че 
посочения в т.10 на  решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК срок, а 
именно: 04.11.2016 г. за подаване на списък на упълномощени представители на 
партия, коалиция или инициативен комитет е инструктивен срок.Този срок 
противоречи на чл.124, ал.4 от Изборния кодекс, в който е указано, че списъците 
за упълномощени представители се подават до изборния ден. 



На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС,  Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 7 
гласа „За” и 4 гласа „Против”,взе следното 

 РЕШЕНИЕ № 304 

 Допуска прегласуване на решение №289/04.11.2016 г. от протокол 
№22/04.11.2016 г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

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

 

Допълнително на заседанието на комисията се явиха Любомир Стоилков и 

Венцеслав Механджийски. 

По т.14 от дневния ред: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. 

 
Постъпил е списък №1 с вх.№217/04.11.2016 г. в 17:15 часа в РИК-

Кюстендил на упълномощените представители на парти, коалиция или 
инициативен комитет при провеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 
г., подписан от упълномощения представител на 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. 

Към списъка е  приложено: пълномощно- 1 бр.  
 
На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 29, във връзка с чл. 124 ал. 

4 от Изборния кодекс и Решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК, и чл. 16, 
ал.1, 2 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС,  Районна избирателна комисия в Десети 
район – Кюстендил, след проведено гласуване с 8 гласа „За” и 3 гласа”Против”,взе 
следното 

РЕШЕНИЕ № 305 

Утвърждава списък на упълномощените представители на 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. , както следва: 

 
№ по 
ред 

Име 

1 Боян Бориславов Илиев 
2 Петър Георгиев Цонев 
3 Силвия Иванова Захариева 
4 Борислав Ангелов Михайлов 

5 Василка Цветанова Кръстева 
6 Невенка Асенова Панчева 
7 Бойко Любомиров Клечков 
8 Димитър Асенов Зарев 



9 Иван Георгиев Алексов 

10 Бойка Иванова Тодорова 
11 Николай Димитров Гогов 
12 Митьо Кирилов Николов 
13 Камен Седефов Зафиров 
14 Станислава Йорданова Керелска 
15 Ирена Зиновиева Илиева 
16 Димчо Боянов Харизанов 
17 Митко Кирилов Мирчев 
18 Калояна Русева Георгиева 
19 Мария Василева Йорданова 
20 Катерина Йорданова Соколова 

21 Петър Вълчев Чорбаджийски 
22 Бойко Иванов Ненкон 
23 Стойне Георгиев Райнов 
24 Орлин Василев Пехливански 
25 Димитър Боянов Милошов 
26 Теменужка Владимирова Ярабанова 
27 Петър Боянов Годинов 
28 Ягодинка Петрова Чорбаджийска 

 
Отказва да утвърди в списъка на упълномощените представители на 

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. лицата , както следва: Лиляна Кирилова 
Ангелова,  Николай Василев  Ковачев и  Лозан Александров Григоров, поради 
невалидни ЕГН-та. 

Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Районна избирателна 
комисия в Десети район- Кюстендил. 

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: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. 

 
Постъпила е жалба с вх.№226/05.11.2016 г в 09:20 часа, 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. за допуснато нарушение в СИК №102700005 с. Бараково, община 
Кочериново. 

В жалбата се прави оплакване, че в нарушение на Избирателния кодекс на 
разстояние по- малко от 5 метра от избирателната секция, на оградата на 
училището са разлепени агитационни материали на ПП „ГЕРБ”. 

След извършена проверка от членове на РИК-Кюстендил- Любомир 
Стоилков и Венцеслав Механджийски, се установи, че действително има 



разлепени агитационни материали на ПП „ГЕРБ” на недопустимо разстояние до 
изборното помещение. 

Жалбата е основателна, тъй като е налице нарушение по чл.184, ал.1 от 
Изборния кодекс. 

На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.20, във връзка с чл.184, ал. 
1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение №3526/16.09.2016 г. и § 2 от ПЗР на 
ЗПУГДВМС,  Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, след 
проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 306 

Задължава кмета на община Кочериново да издаде незабавно заповед за 

премахване на поставените агитационни материали на ПП ГЕРБ на контейнерите 

за боклук и на оградата на училището,при секция №102700005 със съдействието 

на органите на МВР. 

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/ 


