
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№25 

 Днес, 06.11.2016 година  от 09:00 часа до 15:10 часа 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, Венцеслав Благоев Механджийски, Марина 
Валентинова Иванова, Ивайло Радойчев Анастасов Миленка Цекова Стоянова и 
Десислава Любенова Шопова  
 

 Отсъстват: Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Силвия Йорданова 
Генкова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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 

 

По т.1 от дневния ред: 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. 

 
Постъпило е предложение с вх. № 248/06.11.2016 г. в 08:00 часа, към което 

са приложени: 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 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 307 

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

104800013 Освобождава като член Кирил Кирилов Христов 
 Назначава като член Иван Борисов Захариев 
 

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

102900004 Освобождава като зам.-председател Марияна 
Василева Василева 

 Назначава като зам.-председател Александра 
огомилова Стоянова 

 

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. № 247/06.11 г. в 7:43, от упълномощения 

представител на КП „БСП лява България”.  
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 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 308 

  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: 

104800042 Освобождава като член Благовеста Георгиева Иванова 
 Назначава като член Цветан Йорданов Димитров 
104800060 Освобождава като член Райна Симеонова 

Самарджиева 



 Назначава като член Елена Петрова Стоянова 

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

104100006 Освобождава като член Славчо Костадинов 
Серафимов 

 Назначава като член Антоанета Спасова Сакаджийска 
 

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. № 250/06.11.2016 г. в 8:12 часа от 

упълномощения представител на ПП „ГЕРБ”, 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 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 309 

  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: 

102900009 Освобождава като член Атанас Даниелов Стоянов  
 Назначава като член Любка Василева Георгиева-

Карпузова  

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

103100017 Освобождава като член Здравко Емилов Захариев 
 Назначава като член Митко Василев Димитров 

Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Невестино,  
съгласно направеното предложение  от ПП „ГЕРБ”  с вх.№ 261/06.11.2016 г.и 
назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

104800035 Освобождава като член Мария Георгиева Чеканска 
 Назначава като член Емилия Добренова Войнова 



 

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. № 249/06.11.2016 г. в 08:02 часа, от 
упълномощения представител на Коалиция Реформаторски блок. 

 
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 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 310 

  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: 

102900107 Освобождава като председател Христо Красимиров 
Давидков 

 Назначава като председател Таня Раденкова Попова 
102900108 Освобождава като член Таня Раденкова Попова 
 Назначава като член Христо Красимиров Давидков 
102900033 Освобождава като зам.-председател Силви Ангелов 

Игов 
 Назначава Йоана Красимирова Митрева-Дончева 
 

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

100400014 Освобождава като член Янка Илиева Папукчиева  
 Назначава като член Йордан Кирилов Васев 
100400007 Освобождава като член Райна Стефанова 

Маджарска 
 Назначава като член Симка Костадинова 

Станоева 
100400009 Освобождава като член Георги Кирилов Николов 
 Назначава като член Габриела Николова 

Николова 
 



Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция Реформаторски блок с 
вх.№259/06.11.2016 г. и назначава ръководството и членовете  на СИК,  както 
следва: 

104800024 Освобождава като член Елена Вангелова Кюпова 
 Назначава като член Таня Ангелова Начева 
104800068 Освобождава като член Ангел Иванов Занев 
 Назначава като член Любомир Димитров 

Георгиев 
 

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 
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.  

 
Постъпило е предложение с вх. № 246/06.11.2016 г. в 06:57 часа от 

упълномощения представител на ПП ДПС. 
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 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 311 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Бобов дол,  
съгласно направеното предложение  от ПП ДПС и назначава ръководството и 
членовете  на СИК,  както следва: 

100400004 Освобождава като член Надя Василева Апостолова 
 Назначава като член Василена Димитрова Миткова 

 

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 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.  

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 12  гласа „За” взе следното 

 



 

РЕШЕНИЕ № 312 

104800005 Освобождава като зам.-председател Виктория 
Страхилова Николова 

 Назначава като зам.-председател Нели Кирилова 
Костадинова 

104800008 Освобождава като зам.-председател Димитър 
Кирилов Стоев 

 Назначава като зам.-председател Кети Петрова 
Вучкова 

104800010 Освобождава като секретар Милен Георгиев Костов 
 Назначава като секретар Магдалена Георгиева 

Джасова 
104800026 Освобождава като секретар Иван Любенов Антов 
 Назначава като секретар Весела Павлова Славева 
104800027 Освобождава като секретар Станимира Иванова 

Барбутова 
 Назначава като секретар Даниела Бойчова 

Стамболийска 
104800035 Освобождава като председател Петър Йорданов 

Божков 
 Назначава като председател Валя Симеонова 

Николова 
104800035 Освобождава като зам. председател Валя Симеонова 

Николова 
 Назначава като зам. председател Арсения Георгиева 

Николова 
104800037 Освобождава като зам.-председател Диана Викторова 

Златина 
 Назначава като зам.-председател Емилия Георгиева 

Дарашка 
104800037 Освобождава като председател Надежда Михайлова 

Сърбова 
 Назначава като председател Диана Викторова 

Златина 
104800041 Освобождава като зам.-председател Стефка Василева 

Георгиева 
 Назначава като зам.-председател Валентина Милчова 

Хаздай 
104800046 Освобождава като председател Мая Андонова 

Вукадинова 
 Назначава като председател Мирослав Борисов 

Паргов 
104800046 Освобождава като зам.-председател Крум Николов 

Падалски 
 Назначава като зам.-председател Радостина Василева 

Костадинова 
104800051 Освобождава като зам.-председател Красимир 

Михайлов Атанасов 
 Назначава като зам.-председател Владимир Асенов 



Георгиев 
104800064 Освобождава като председател Стоян Атанасов 

Атанасов 
 Назначава като председател Снежана Златкова 

Тодорова 
104800064 Освобождава като зам.-председател Снежана Златкова 

Тодорова 
 Назначава като зам.-председател Сияна Евгениева 

Стоилова 
104800065 Освобождава като секретар Катя Огнянова Билярска 
 Назначава като секретар Стефани Радославова 

Радниева 
104800068 Освобождава като секретар Теменужка Пламенова 

Стоилова 
 Назначава като секретар Албена Ивайлова 

Пишимарова 
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 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. 

 
Постъпили са предложения с вх. № 254/06.11.2016 г. г. в 10:05, от 

упълномощения представител на ПП „ДПС”.  
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 12 гласа „За” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 313 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Рила,  
съгласно направените предложения  от ПП „ДПС” и назначава ръководствата и 
членовете  на СИК,  както следва: 

103800007 Освобождава като член Костадин Асенов Стоянов 
 Назначава като член Симона Асенова Стоянова 

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

102900017 Освобождава като член Полина Светославова Милева 
 Назначава като член Пламен Костадинов Костадинов 
102900055 Освобождава като член Венцислав Любчов Стоянов 
 Назначава като член Надка Благоева Якимова 
 



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 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. 

 
Постъпили са предложения с вх. № 256/06.11.2016 г., от упълномощения 

представител на Коалиция Патриотичен фронт –НФСБ и ВМРО 
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 12 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 314 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил,  съгласно направените предложения  от Коалиция Патриотичен 
фронт –НФСБ и ВМРО и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както 
следва: 

102900060 Освобождава като член Румен Руменов Атанасов 
 Назначава като член Илиана Кирилова Георгиева 
 

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: 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. 

 

Постъпила е жалба с вх.№257/06.11.2016 г. в 11:25 часа и вх.№4/06.11.2016 

г. в регистъра по жалбите, 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 с твърдение, че лицето Райна 

Балабанова е допусната до гласуване в секция № 104800035 в гр.Дупница, като е 

вписана в допълнително в избирателния списък под черта, като едновременно с 

това е упражнила и правото си на глас и в СИК № 104800036, където е вписана в 

избирателния списък.  



Доколкото в жалбата се твърди действие, което би било престъпление  по 

чл.168 НК, РИК счита, че жалбата следва да бъде изпратена по компетентност на 

Районна прокуратура гр.Дупница. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК , Решение № 3526 от 
16.09,2016 г. на ЦИК и във връзка с §2 от ПР на ЗПУГДВМС, Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе 
следното 

 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 315 

 

        Изпраща жалба вх.№ 4/06.11.16г. по 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 по компетентност на Районна прокуратура гр.Дупница. 

 

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: 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. 

Постъпила е жалба с вх.№258/06.11.2016 г. в 11:20 часа и с 

вх.№3/06.11.2016 г. от регистъра на жалбите,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 с твърдение, че лицето Мария 

Георгиева Чеканска като член на СИК е допусната до гласуване в секция № 

104800035 в гр.Дупница, като е вписана в допълнително в избирателния списък 

под черта, като едновременно с това е упражнила и правото си на глас и в СИК № 

104800036, където е вписана в избирателния списък.  

Доколкото в жалбата се твърди действие, което би било престъпление  по 

чл.168 НК, РИК счита, че жалбата следва да бъде изпратена по компетентност на 

Районна прокуратура гр.Дупница. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК , Решение № 3526 от 
16.09,2016 г. на ЦИК и във връзка с §2 от ПР на ЗПУГДВМС, Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе 
следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 316 

 

        Изпраща жалба вх.№ 3/06.11.16 г. по 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 по компетентност на Районна прокуратура гр.Дупница. 

 

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: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. 

 Постъпила е 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 с твърдение, че в района на СИК № 

102900020 разположена в сградата на стадион „Странджата” на разстояние по-

малко то 5 метра от избирателната секция са разлепени агитационни материали. 

След проверка на място, извършена от членовете на РИК Кюстендил 

Любомир Пенев Стоилков и Венцеслав Благоев Механджийски, не се установи 

наличието на разлепени агитационни материали в района на СИК № 102900020. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК , Решение № 3526 от 
16.09,2016 г. на ЦИК и във връзка с §2 от ПР на ЗПУГДВМС, Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 12 гласа „За” взе 
следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 317 

 

    Отхвърля  жалба вх.№ 5/06.11.16  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 като неоснователна. 

 

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: 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. 

Постъпила е жалба 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. с твърдение, че в избирателните секции в гр.Дупница, разположени в 



ПГ по хранително-вкусови и химически технологии в секциите не разполагат с 

пликове за поставяне на бюлетината за референдум и избирателите пускат 

бюлетините без пликове.   

Проверка на място беше извършена от членовете на РИК Кюстендил 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Силвия Йорданова Генкова и същите 

докладваха, че не са установили липса на пликове в посочените секции с номера 

104800027, 104800028, 104800029 и 104800030,  находящи се в гр.Дупница, в ПГ 

по хранително-вкусови и химически технологии и няма данни да е гласувано без 

пликове. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК , Решение № 3526 от 
16.09,2016 г. на ЦИК и във връзка с §2 от ПР на ЗПУГДВМС, Районна избирателна 
комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с12 гласа „За” взе 
следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 318 

 

    Отхвърля  жалба вх.№ 6/06.11.16  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. като неоснователна. 

 

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/ 

 


