
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№27 

 Днес, 06.11.2016 година  от 19:30 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, 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.Разглеждане на сигнал с вх. № 265/06.11.2016 г. и  с вх.№ 8/06.11.2016 г. 
по регистъра на жалбите, постъпил от Асоциация „Прозрачност без граници”. 

                                                                                                Докладва: Красимир Петров 

 

По т. 1 от дневния ред :Постъпил е сигнал  с вх. № 265/06.11.2016 г. и с 
вх.№ 8/06.11.2016 г. по регистъра на жалбите, от Асоциация „Прозрачност без 
граници” в който се твърди, че пред СИК 27 в гр.Кюстендил е допуснат човек, 
който дава указания на гласоподавателите по какъв начин да гласуват в 
Националния референдум.  

Поради оставащото кратко време за вземане на решение и след 
извършената проверка и разговор с председателя на комисията, твърдяното 
нарушение не можа да се установи. 

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 11 гласа „За” взе 
следното 



 

                                             РЕШЕНИЕ № 322 

 

    Оставя без уважение ,като неоснователен сигнала, подаден  от Асоциация 

„Прозрачност без граници” и заведен с вх.№ вх. № 265/06.11.2016 г. и с вх.№ 

8/06.11.2016 г. по регистъра на жалбите. 

 

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/ 

 


