
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№31 

 Днес, 12.11.2016 година  от 17:30 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,  Симеонка Асенова Велкова – 
Манова, Мая Боянова Станойкова, Александра Колева, Евелина Пенчева Иванова, 
Силвия Йорданова Генкова,  Марина Валентинова Иванова и Десислава Любенова 
Шопова  
 

 Отсъстват: Любомир Пенев Стоилков, Миленка Цекова Стоянова, Ивайло 
Радойчев Анастасов, Венцеслав Благоев Механджийски и Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова 
 

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 Кюстендил, 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 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 
/втори тур/ на 13 ноември 2016 г. 

Докладва: Красимир Петров 
3. Промяна в състава на членовете на ПП ГЕРБ 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 
4. Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” 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 
5. Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” 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 
6. Промяна в съставите на членовете на Коалиция” Патриотичен фронт /НФСБ и 

ВМРО/ 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 



7. 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 
8. Промяна в състава на членовете на ПП ДПС 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 
 

9. Промяна в състава на членовете на ПП ГЕРБ 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 
 
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 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. №310/12.11.2016 г. в 10:30 ч., от 

упълномощения представител на ПП АТАКА,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 8 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 350 

  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: 

102900019 Освобождава като секретар Денислав Антонов 
Борисов 

 Назначава като секретар Денислав Маринов 
Веселинов 

 

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: Промени в състава на членовете на ПП ДПС 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. №311/12.11.2016 г. в 11:10 часа и 

вх.№316/12.11.2016 г. в 16:18 часа,  от упълномощения представител на ПП ДПС, 
към които са приложени: Заявления за отказ –33 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 8 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 351 

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

104800003 Освобождава като член Евелина Валентинова 
Кирилова 

 Назначава като член Мая Андонова Вукадинова 
104800005 Освобождава като член Виктория Страхилова 

Николова 
 Назначава като член Нели Валентинова Петрова 
104800008 Освобождава като член Димитър Кирилов Стоев 
 Назначава като член Илиян Светланов Белчев 
104800010 Освобождава като член Милен Георгиев Костов 
 Назначава като член Йордан Стефанов Ушанов 
104800011 Освобождава като член Валентина Георгиева 

Темелакиева 
 Назначава като член Надежда Михайлова Сърбова 
104800022 Освобождава като член Иван Борисов Махнийски 
 Назначава като член Иван Любенов Антов 
104800026 Освобождава като член  Иван Любенов Антов 
 Назначава като член Гергана Христова Вретенарска 
104800027 Освобождава като член Станимира Иванова Барбутова 
 Назначава като член Юлия Аргирова Зарова 
104800031 Освобождава като член Антон Иванов Райнов 
 Назначава като член Евелина Валентинова Кирилова 
104800035 Освобождава като член Петър Йорданов Божков 
 Назначава като член Даниела Здравкова Зарева 
104800036 Освобождава като член Маргарита Николова Кондева-

Велинова 
 Назначава като член Моника Феликсова Стоянова 
104800037 Освобождава като член Надежда Михайлова Сърбова 
 Назначава като член Сашка Кирилова Христова 
104800039 Освобождава като член Катя Седефчова Стойчева 
 Назначава като член Стефка Василева Георгиева 
104800041 Освобождава като член Стефка Василева Георгиева 
 Назначава като член Благойка Йорданова Николова 
104800044 Освобождава като член Светла Боянова Джелепова 
 Назначава като член Светлана Славчова Димитрова 
104800045 Освобождава като член Христина Георгиева Христова 
 Назначава като член Йорданка Станимирова Билярска 
104800046 Освобождава като член Мая Андонова Вукадинова 
 Назначава като член Памела Крумова Крумова 
104800047 Освобождава като член Венета Христова Алексиева 
 Назначава като член Райка Светославова Денева 
104800050 Освобождава като член Милена Валентинова Тодорова 
 Назначава като член Аделина Ангелова Анастасова 
104800051 Освобождава като член Красимир Михайлов Атанасов 
 Назначава като член Албена Иванова Шомева 
104800056 Освобождава като зам.-председател Светослав Росенов 

Ценов 
 Назначава като зам.-председател Йорданка 



Валентинова Кальонска 
104800057 Освобождава като член Лиляна Кирилова Шишкова 
 Назначава като член Елена Павлова Ранева 
104800059 Освобождава като член Славянка Неофитова 

Колибарска 
 Назначава като член Йорданка Георгиева Тенджова 
104800060 Освобождава като член Пенка Колева Ненкова 
 Назначава като член Симоне Кароти 
104800062 Освобождава като зам.-председател Христо Стефанов 

Георгиев 
 Назначава като зам.-председател Антон Митков 

Дамянкин 
104800062 Освобождава като член Мила Минчева Минчева 
 Назначава като член Димитър Здравков Денкин 
104800064 Освобождава като член Стоян Атанасов Атанасов 
 Назначава като член Зорка Петрова Михайлова 
104800064 Освобождава като член Снежина Николова Атанасова 
 Назначава като член Николай Кирилов Николов 
104800065 Освобождава като член Катя Огнянова Билярска 
 Назначава като член Надежда Чавдарова Антова 
104800067 Освобождава като член Мариела Кирилова Димкина 
 Назначава като член Светослав Росенов Ценов 
104800068 Освобождава като член Теменужка Праменова 

Стоилова 
 Назначава като член Борислав Петров Николов 
104800068 Освобождава като член Ивайло Йорданов Живков 
 Назначава като член Мирослав Валентинов 

Палакарски 
104800070 Освобождава като член Иван Димитров Томов 
 Назначава като член Елка Иванова Миланова 
104800071 Освобождава като член Анелия Георгиева Кацова 
 Назначава като член Милан Радомилов Миланов 

 

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 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. 

 
Постъпило е предложение с вх. №312/12.11.2016 г. в 10:11 часа,  от 

упълномощения представител на ПП ГЕРБ, към което са  приложени: Заявления за 
отказ –4 бр. ,пълномощно- 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 8 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 352 

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



102900007 Освобождава като член Вяра Асенова Николова 
 Назначава като член Емилия Боянова Иванова 
102900023 Освобождава като председател Емил Добрев Динев 
 Назначава като председател Марияна Стоянова 

Стоянова 
102900045 Освобождава като член Клара Генадиева Андонова 
 Назначава като член Ангелина Николова Николова 
102900046 Освобождава като член Румяна Йорданова Крумова 
 Назначава като член Веска Стоилова Егюпска 

 

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 
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. №313/12.11.2016 г. в 12:36 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 8  гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 353 

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

102900110 Освобождава като член Деан Костадинов Митрев 
 Назначава като член Татяна Райчова Алексова 

 

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. №314/12.11.2016 г. в 12:40 часа,  от 
упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България”, 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 8  гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 354 



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

104800002 Освобождава като председател Марина Петрова 
Тагарева 

 Назначава като председател Албена Николова 
Костова- Велинова 

104800019 Освобождава като член Ели Милчова Йорданова 
 Назначава като член Людмила Генчова Шиякова 

 

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 съставите на членовете на Коалиция  
Патриотичен фронт /НФСБ и ВМРО/ 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. №318/12.11.2016 г. в 17:24 часа,  от 
упълномощения представител на Коалиция  Патриотичен фронт /НФСБ и ВМРО/, 
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 8  гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 355 

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

104800029 Освобождава като секретар Методи Георгиев Иванов 
 Назначава като секретар Николай Станкев Иванов 
104800057 Освобождава като член Елена Емилова Рашева 
 Назначава като член Кирил Стойнев Кьосев 

 

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 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. №315/12.11.2016 г. в 14:30 часа,  от 
упълномощения представител на ПП ДПС, 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 8  гласа „За” взе следното 



РЕШЕНИЕ № 356 

  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: 

100400026 Освобождава като член Росица Росенова 
Манастирска 

 Назначава като член Кристина Димитрова 
Стоименова 

 

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 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. №317/12.11.2016 г. в 16:20 часа,  от 
упълномощения представител на ПП ДПС, 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 8гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 357 

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

102900083 Освобождава като член Мартин Захариев Георгиев 
 Назначава като член Венелина Богомилова Лилова 

 

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 ГЕРБ 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. №319/12.11.2016 г. в 17:30 часа,  от 

упълномощения представител на ПП ГЕРБ, към което е приложено: 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 8 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 358 



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

104100003 Освобождава като председател Диана Йорданова 
Банкова 

 Назначава като председател Светлана Евгениева 
Димитрова 

104100004 Освобождава като член Даниел Иванов Павлевчев 
 Назначава като член Петя Методиева Янчева 

 

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/ 

 

 


