
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

№25/06.11.2016 г. 

1. Промяна в състава на членовете на ПП „Атака”  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 
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 ПП ДПС 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 
6.Промяна в състава на членовете на ПП ДПС 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 ПП „ДПС”  в съставите на СИК в 

избирателни секции на територията на община Рила и 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 
8. Промяна в съставите на членовете на Коалиция Патриотичен фронт –

НФСБ и ВМРО  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 
9. Разглеждане на жалба с вх.№257/06.11.2016 г. в 11:25 часа и 

вх.№4/06.11.2016 г. в регистъра по жалбите, подадена от Катерина Георгиева 

Янчева в качеството й на упълномощен представител на Инициативен комитет за 



издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими 

кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. 

                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

10. Разглеждане на жалба с вх.№258/06.11.2016 г. в 11:20 часа и с 

вх.№3/06.11.2016 г. от регистъра на жалбите, подадена от Катерина Георгиева 

Янчева в качеството й на упълномощен представител на Инициативен комитет за 

издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими 

кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. 

                                                                                           Докладва: Красимир Петров 

11.Разглеждане на жалба с вх.№260/06.11.2016 г. и вх.№5/06.11.2016 г. от 

регистъра на жалбите, подадена  от Катерина Георгиева Янчева в качеството й на 

упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен 

Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за 

президент и вицепрезидент на републиката. 

                                                                                             Докладва: Красимир Петров 

 
12. Разглеждане на жалба с вх.№262/06.11.2016 г. и вх.№6/06.11.2016 г. от 

регистъра на жалбите, подадена от  Виктория Димитрова Василева в качеството й 

на пълномощник на ИК за участие в информационно-разяснителната кампания с 

позиции „ДА” в подкрепа на всички въпроси на националния референдум на 

06.11.2016 г. 

                                                                                            Докладва: Красимир Петров 

 

 


