
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№33 

 Днес, 13.11.2016 година  от 11:30 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:Любомир Пенев Стоилков, Симеонка Асенова Велкова – 
Манова, Мая Боянова Станойкова, Александра Колева, Евелина Пенчева Иванова,   
Миленка Цекова Стоянова, Марина Валентинова Иванова и Десислава Любенова 
Шопова  
 

 Отсъстват: Красимир Любомиров Петров, Венцеслав Благоев 
Механджийски, Ивайло Радойчев Анастасов, Десислава Василева Костадинова-
Стоянова и Силвия Йорданова Генкова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на жалба вх.№ 327/13.11.2016 г. и № 10/13.11.2016 г. по 

електронния публичен регистър за жалбите и сигналите 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: Любомир Стоилков 

По т.1 от дневния ред:Разглеждане на жалба вх.№ 327/13.11.2016 г. и № 
10/13.11.2016 г. по електронния публичен регистър за жалбите и сигналите 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 вх.№ 327/13.11.2016 г. и № 10/13.11.2016 г. по 
електронния публичен регистър за жалбите и сигналите 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 относно нарушение в 
СИК № 104800055 в с.Пиперево, общ.Дупница, обл. Кюстендил, изразяващо се в 
наличие на агитационни материали на партия ГЕРБ на по-малко от 5 м. от 
избирателната секция. 



          По сигнала беше извършена проверка от членовете на РИК Десислава 
Василева Костадинова-Стоянова и Силвия Йорданова Генкова. Същите 
докладваха, че към момента на извършване на проверката няма наличие на 
агитационни материали поставени в нарушение на закона.  

Предвид горното и 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, Районна избирателна комисия в Десети 
район – Кюстендил, след проведено гласуване с 8 гласа „За” взе следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 363 

  Отхвърля жалба вх.№ 327/13.11.2016 г. и № 10/13.11.2016 г. по 
електронния публичен регистър за жалбите и сигналите 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 

Зам.-Председател: 

          /Любомир Стоилков/ 
 

          Секретар: 
 

                                                                                                       /Симеонка Велкова-Манова 

 


