
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№29 

 Днес, 10.11.2016 година  от 16:00 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, Венцеслав Благоев Механджийски, Александра Колева, Марина 
Валентинова Иванова, Силвия Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов и 
Десислава Любенова Шопова  
 

 Отсъстват: Миленка Цекова Стоянова и Десислава Василева Костадинова-
Стоянова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Сключване на граждански договори със сътрудници към Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил за подпомагане на Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил при предаване на книжата и 
материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след 
изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК. 

                                                                                               Докладва: Красимир Петров 
2. Промяна в състава на членовете на Коалиция Реформаторски блок в 

състава на СИК в избирателна секция на територията на община Кюстендил, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 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 Невестино, област Кюстендил за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката /втори 
тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

4. Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” в 
състава на СИК в избирателни секции на територията на община Кюстендил 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

5. Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” в 
състава на СИК в избирателни секции на територията на община Дупница, област 
Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

6. Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” в 
състава на СИК в избирателни секции на територията на община Кочериново, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 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 Бобов дол, област Кюстендил за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката /втори 
тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

8.Промяна в състава на членовете на ПП ДПС в състава на СИК в 
избирателна секция на територията на община Бобов дол, област Кюстендил за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката /втори 
тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

9.Промяна в състава на членовете на ПП ДПС в състава на СИК в 
избирателни секции на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил 
за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
/втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

10.Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” в 
състава на СИК в избирателни секции на територията на община Бобошево, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

12.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 /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                   Докладва: Красимир Петров 
13. Регистриране на застъпници на инициативен комитет за издигане на 

Румен Георгиев Радев и Илияна Маринова Йотова като независими кандидати за 
президент и вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 
14. Промяна в съставите на членовете на Коалиция Реформаторски блок в 

съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Дупница, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

                                                                                    Докладва: Красимир Петров 

 

По т. 1 от дневния ред: Сключване на граждански договори със 
сътрудници  към Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил за 
подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил при 
предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на 
протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на 
книжата в ЦИК. 

 На основание чл. 70, ал. 4 и ал. 6, чл.72, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение № 3377-
ПВР/НР от 16.08.2016 година, т.9 на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети  
район - Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 328 

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети район - 
Кюстендил да предприеме необходимите действия за сключване на граждански 
договори със сътрудници към Районна избирателна комисия в Десети район - 
Кюстендил за подпомагане работата в изборния ден на  13 ноември 2016 г. /втори 
тур/от  откриване до приключване работа на РИК за този избор, а именно:. 



1. Биляна Павлова Стойнева - с еднократно възнаграждение в размер на 90,00 

/деветдесет/ лева. 

2. Олег Стоянов Крумов - с еднократно възнаграждение в размер на 90,00 

/деветдесет/ лева. 

3. Василен Крумов Димитров - с еднократно възнаграждение в размер на 90,00 

/деветдесет/ лева. 

Определя функциите на сътрудниците към Районна избирателна комисия в 
Десети район - Кюстендил, както следва:  подпомагат дейността по приемане на 
книжата и материалите на СИК в изборния ден и подготовката за предаването на 
книжата в ЦИК. 

 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 Коалиция 
Реформаторски блок в съставите на СИК в избирателна секция на територията на 
община Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент 
и вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

 
Постъпили са предложения с вх. № 278/09.11.2016 г. в 15:06 ч., и 

вх.№288/10.11.2016 г. в 14:00 часа  от упълномощения представител на Коалиция 
Реформаторски блок, към което са  приложени: Заявление за отказ – 2 бр.  и 
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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 329 

  Допуска промяна в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил,  съгласно направените предложения  от Коалиция Реформаторски 
блок и назначава ръководствата и  членовете  на СИК,  както следва: 

102900023 Освобождава като секретар Изабела Емилова 
Никифорова  

 Назначава като секретар Георги Веселинов Георгиев 
102900042 Освобождава като член Василка Крумова Ненова 
 Назначава като член Евелина Йорданова Ангелова 

 

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 Невестино, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение с вх. № 281/10.11.2016 г. в 11:40 ч.,  от 
упълномощения представител на ПП ГЕРБ,към което са  приложени: Заявления за 
отказ –3 бр. ,пълномощни- 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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 330 

  Допуска промени в състава на СИК на територията на община Невестино,  
съгласно направеното предложение  от ПП ГЕРБ и назначава ръководствата и 
членовете  на СИК,  както следва: 

103100010 Освобождава като член Иванка Димитрова Петрова 
 Назначава като член Цветелина Руменова Йорданова 
103100014 Освобождава като секретар Симеон Евтимов Котев  
 Назначава като секретар Валери Боянов Митов 
103100014 Освобождава като член Методи Йорданов Брусарски 
 Назначава като член Валентин Боянов Александров 

 

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 „БСП 
лява България” в състава на СИК в избирателни секции на територията на община 
Кюстендил област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

 
 Постъпило е предложение с вх. № 284/10.11.2016 г. в 13:25 ч.,  от 

упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България”,към което са  
приложени: Заявление за отказ – 4 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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 331 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 
Кюстендил,  съгласно направеното предложение  от Коалиция „БСП лява 
България” и назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

102900044 Освобождава като член Емилия Драганова Петрова 
 Назначава като член Славянка Евтимова Станоева 
102900058 Освобождава като зам.-председател Ризо Славчов 

Иванов 
 Назначава като зам.-председател Михаела Пламенова 

Цветанова 
102900075 Освобождава като член Ася Игова Игова 
 Назначава като член Венера Ангелова Илиева 
102900112 Освобождава като член Славянка Евтимова Станоева 
 Назначава като член Емилия Драганова Петрова 

 

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 „БСП 
лява България” в състава на СИК в избирателни секции на територията на община 
Дупница област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение с вх. № 285/10.11.2016 г. в 13:30 ч.,  от 
упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България”,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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 332 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „БСП лява България” и 
назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

104800064 Освобождава като секретар Йорданка Стоянова 
Машкуданска 

 Назначава като секретар Пенка Рангелова Кьосева 
 

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 Коалиция „БСП 
лява България” в състава на СИК в избирателни секции на територията на община 
Кочериново, област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение с вх. № 286/10.11.2016 г. в 13:30 ч.,  от 
упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България”,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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 333 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Кочериново,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „БСП лява България” и 
назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

102700010 Освобождава като член Димитрина Стойнева 
Грънчарова 

 Назначава като член  Павлина Ананиева Спасова 
 

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 избирателна секция на територията на община Бобов дол, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 



Постъпило е предложение с вх. № 289/10.11.2016 г. в 15:00.,  от 
упълномощения представител на ПП ГЕРБ, към което са  приложени: Заявления за 
отказ – 2бр.  

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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 334 

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

100400024 Освобождава като член Иван Цветанов Цветков 
 Назначава като член  Иванка Методиева Станкова 
100400027 Освобождава като член Александър Руменов Даскалов 
 Назначава като член  Янка Янчева Янчева 

 

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 състава на членовете на ПП ДПС в 
състава на СИК в избирателна секция на територията на община Бобов дол, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение с вх. № 294/10.11.2016 г. в 15:45.,  от 
упълномощения представител на ПП ДПС, 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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 335 

  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: 

104000007 Освобождава като член Величка Василева Илиева 
 Назначава като член  Елена Благоева Захова 

 

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:Промяна в състава на членовете на ПП ДПС в 
състава на СИК в избирателни секции на територията на община Сапарева баня, 
област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 
 



Постъпило е предложение с вх. № 295/10.11.2016 г. в 15:45.,  от 
упълномощения представител на ПП ДПС, към което са  приложени: Заявления за 
отказ – 2бр.  

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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 336 

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

104100003 Освобождава като член Даниела Александрова 
Видинска 

 Назначава като член  Чавдар Павлов Видински 
104100008 Освобождава като председател Ирена Бориславова 

Калугерска 
 Назначава като председател Десислава Янкова 

Соколова 
 

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:Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП 
лява България” в състава на СИК в избирателни секции на територията на община 
Бобошево, област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

 
Постъпило е предложение с вх. № 296/10.11.2016 г. в 16:00.,  от 

упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България”, 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, 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 11 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 337 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Бобошево,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция „БСП лява България” и 
назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

100500002 Освобождава като член Пламена Стефанова Станоева 
 Назначава като член  Незабравка Павлова Павлова 

 

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 инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и 
Илияна Маринова Йотова като независими кандидати за президент и 
вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 



 
Постъпил е списък №1 с вх.№283/10.11.2016 г. в 13:20 часа в РИК-

Кюстендил на упълномощените представители на парти, коалиция или 
инициативен комитет при провеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката на 13 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 /втори тур/ на 13 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. 

6 от Изборния кодекс и Решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК, Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 
гласа „За” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №338 

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 /втори 
тур/ на 13 ноември 2016 г., както следва: 

 
 

№ по 
ред Име 
1 Кирил Мирчов Стефанов 
2 Милен Венциславов Димитров 
3 Даниела Павлова Стоева 
4 Валери Евтимов Тотевски 
5 Мария Атанасова Самарджиева 
6 Борислав Георгиев Николов 
7 Фиданка Симеонова Малинова 
8 Георги Бориславов Георгиев 
9 Христо Найчов Христов 
10 Росица Страхилова Владимирова 
11 Цветанка Симеонова Манзурова 
12 Дафинка Боянова Иванова 

 
 

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 /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. лицата , както следва:    Георги 
Тодоров Марковски, Венцислав Василев Миланов Владислав Николов Велчев 
поради невалидни ЕГН-та и Димчо Боянов Харизанов, тъй като лицето вече е 
регистрирано като упълномощен представител от същия Инициативен комитет. 

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: Регистриране на застъпници на инициативен 
комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Маринова Йотова като 
независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката /втори 
тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатската 
листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 
13 ноември 2016 г./Приложение № 39-ПВР от изборните книжа/, подписано от 
упълномощеното лице, заведено към вх.№5/10.11.2016 г. в 13:10 ч . във входящия 
регистър на РИК район 10 – Кюстендил на заявени/предложени за регистрация 
застъпници и на заместващи застъпници в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. на Районна 
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил. 

 Със заявлението се предлагат да бъдат регистрирани 15 броя застъпници. 
Приложени са: Пълномощно – 1 бр., Списък съдържащ имената и ЕГН на 
застъпниците – на хартиен и на технически носител в excel формат и Декларации 
по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл.118, ал.1,2,3 от ИК от лицата 
завени за регистрация, като застъпници. 

             След извършената проверка  на списъка със застъпниците от 
Информационно обслужване „ АД се установи, че са спазени изискванията на ИК и 
Решението 3493-ПВР от 15.09.2016 г.на ЦИК. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и  т.15, чл.117, ал.5 от ИК и 
Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК Районна избирателна комисия в 
Десети район – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №339 

 Регистрира 13 бр. застъпници на инициативен комитет за издигане на 
Румен Георгиев Радев и Илияна Маринова Йотова като независими кандидати за 
президент и вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г., 
както следва: 

 
 

№ по 
ред Име 
1 Радослав Чавдаров Челенков 
2 Михал Стоичков Скрински 
3 Емил Атанасов Борисов 
4 Методи Иванов Танев 
5 Анна Славчова Сапинева 
6 Иван Костадинов Челенков 
7 Димитрина Любенова Сапинева 
8 Димитрина Милчова Манчева 
9 Петър Асенов Величков 
10 Рангел Георгиев Машкудански 
11 Людмила Генчова Шиякова 
12 Лиляна Венелинова Динкова 
13 Еленка Стаменова Атанасова 

Отказва да регистрира като застъпници на инициативен комитет за 
издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Маринова Йотова следните лица: 
Николай Димитров Гогов и Бойка Иванова Тодорова, поради това че лицата са 



утвърдени в списъка на упълномощените представители на Инициативния 
комитет. 

На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат 
публикувани в електронния регистър на застъпниците от Информационно 
обслужване АД. 

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: Промяна в съставите на членовете на Коалиция 
Реформаторски блок в съставите на СИК в избирателни секции на територията на 
община Дупница, област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

 
Постъпили са предложения с вх. № 279/09.11.2016 г. в 15:07 ч., и 

вх.№287/10.11.2016 г. в 13:55 часа, от упълномощения представител на Коалиция 
Реформаторски блок, към което са приложени: Заявления за отказ – 6 бр. 
,пълномощни-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, 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” и 2 гласа „Против” взе 
следното 

РЕШЕНИЕ № 340 

  Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направените предложения  от Коалиция Реформаторски блок и 
назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

 

104800030 Освобождава като председател Димитрина Николаева 
Първанова 

 Назначава като председател Десислава Ивайлова 
Василева 

104800031 Освобождава като член Татяна Петрова Иванова  
 Назначава като член Маргарита Любенова Евтимова 
104800031 Освобождава като зам.-председател Маргарита 

Любенова Евтимова 
 Назначава като зам.-председател Татяна Петрова 

Иванова 
104800046 Освобождава като зам.-председател Радостина 

Василева Костадинова 
 Назначава като зам.-председател Любка Михайлова 

Токева 
104800057 Освобождава като член Любка Михайлова Токева 
 Назначава като член Борислав Иванов Борисов 
104800070 Освобождава като председател Надежда Георгиева 

Димитрова 
 Назначава като председател Диана Николаева 

Баракова 
 



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/ 


