
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№30 

 Днес, 11.11.2016 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, Любомир Пенев Стоилков, 
Симеонка Асенова Велкова – Манова, Мая Боянова Станойкова, Миленка Цекова 
Стоянова, Александра Колева, Силвия Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев 
Анастасов, Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Десислава Любенова 
Шопова  
 

 Отсъстват:Евелина Пенчева Иванова, Венцеслав Благоев Механджийски, 
Марина Валентинова Иванова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
1. 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 
/втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Докладва: Красимир Петров 
2. Промяна в състава на членовете на ПП ГЕРБ в състава на СИК в избирателна 

секция 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 
3.  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 
/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 избирателна секция 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 
5. Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България”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 
6. Промяна в състава на членовете на Коалиция Патриотичен фронт /НФСБ и 

ВМРО/ в състава на СИК в избирателна секция 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 



7. Промяна в състава на членовете на Коалиция Реформаторски блок в състава 
на СИК в избирателна секция 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 
8. Промяна в състава на членовете на Коалиция Реформаторски блок в състава 

на СИК в избирателна секция 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 
9. Промяна в състава на членовете на Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 

възраждане/” в състава на СИК в избирателна секция 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: 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 /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение с вх. №297/10.11.2016 г. в 17:00 ч.,  от 
упълномощения представител на ПП ГЕРБ,към което са  приложени: Заявления 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, 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 341 

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

104800017 Освобождава като секретар Стефка Димитрова 
Стоянова 

 Назначава като секретар Валентина Иванова 
Георгиева 

104800027 Освобождава като председател Мариела Василева 
Бари  

 Назначава като председател Янина Стоичкова 
Борисова 

 

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 състава на членовете на ПП ГЕРБ в 
състава на СИК в избирателна секция 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. №300/11.11.2016 г. в 09:06 ч., от 
упълномощения представител на ПП ГЕРБ,към което са  приложени: Заявление за 
отказ –1 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 342 

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

103100009 Освобождава като председател Виктор Руменов 
Йорданов 

 Назначава като председател Марина Валентинова 
Кечова 

 

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 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 /втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 
 

Постъпило е предложение с вх. №301/11.11.2016 г. в 10:12 часа,  от 
упълномощения представител на ПП Атака, към което е  приложено: 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 343 

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

104800033 Освобождава като член Георги Николов Илиев 
 Назначава като член Любен Атанасов Крушовски 

 

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 избирателна секция 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. №302/11.11.2016 г. в 12:33 часа,  от 

упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България”, към което е  
приложено: 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 344 



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

104100004 Освобождава като член Малинка Димитрова 
Косовска 

 Назначава като член Емилия Асенова Чучуганова 
 

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 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. №304/11.11.2016 г. в 12:35 часа,  от 
упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България”, към което са  
приложени: Заявления 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 345 

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

100400004 Освобождава като член Елеонора Методиева 
Василева 

 Назначава като член Инка Ванкова Барутчийска 
100400006 Освобождава като секретар Василка Георгиева 

Ламбрева 
 Назначава като секретар Ина Симеонова 

Драгомирова 
100400006 Освобождава като член Ина Симеонова Драгомирова 
 Назначава като член Василка Георгиева Ламбрева 
100400007 Освобождава като член Сузана Олег Димитрова 
 Назначава като член Снежана Борисова Христова 
100400018 Освобождава като член Василка Славчова Манчева 
 Назначава като член Ангелина Рангелова Христова 

 

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 
Патриотичен фронт /НФСБ и ВМРО/ в състава на СИК в избирателна секция 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. №305/11.11.2016 г. в 13:06 часа,  от 
упълномощения представител на Коалиция Патриотичен фронт /НФСБ и ВМРО/”, 
към което е  приложено: 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 346 

  Допуска промени в състава на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от Коалиция Патриотичен фронт /НФСБ и 
ВМРО/ и назначава ръководството и членовете  на СИК,  както следва: 

104800001 Освобождава като член Вероника Николова 
Чакърова 

 Назначава като член Цветелин Александров Иванов 
 

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 Коалиция 
Реформаторски блок в състава на СИК в избирателна секция 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. №306/11.11.2016 г. в 13:54 часа,  от 
упълномощения представител на Коалиция Реформаторски блок, към което е  
приложена: Декларация 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 10гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 347 

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

100500006 Освобождава като член Теодора Иванова Кепова 
 Назначава като член Владимир Стефанов Кепов 

 

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 Коалиция 

Реформаторски блок в състава на СИК в избирателна секция 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. №307/11.11.2016 г. в 14:00 часа,  от 
упълномощения представител на Коалиция Реформаторски блок”, към което е  
приложена: Декларация за отказ –1 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 348 



  Допуска промени 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: 

104800063 Освобождава като член Стоян Димитров Попов 
 Назначава като член Ивона Славчева Данаилова 

 

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 Коалиция „АБВ 
/Алтернатива за българско възраждане/” в състава на СИК в избирателна секция 
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. №308/11.11.2016 г. в 15:16 часа,  от 
упълномощения представител на Коалиция „АБВ /Алтернатива за българско 
възраждане/”, към което е  приложено: Заявление за отказ –1 бр. 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 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 349 

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

104800028 Освобождава като председател Йорданка Кирилова 
Занева 

 Назначава като председател Снежана Николова 
Дикова 

 

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/ 

 


