
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№34 

 Днес, 13.11.2016 година  от 12:10 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, Венцеслав Благоев Механджийски, Мая Боянова 
Станойкова, Марина Валентинова Иванова, Миленка Цекова Стоянова, Александра 
Колева, Ивайло Радойчев Анастасов и Десислава Любенова Шопова  
 

 Отсъстват: Симеонка Асенова Велкова – Манова, Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова и Силвия Йорданова Генкова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на жалба вх.№ 328/13.11.2016 г. и № 11/13.11.2016 г. по 

електронния публичен регистър за жалбите и сигналите от Ивайло 

Любенов Константинов в качеството му на общински ръководител на „ПП 

ГЕРБ” – гр.Дупница .. 

Докладва: Любомир Стоилков 

По т.1 от дневния ред: Разглеждане на жалба вх.№ 328/13.11.2016 г. и № 
11/13.11.2016 г. по електронния публичен регистър за жалбите и сигналите от 
Ивайло Любенов Константинов в качеството му на общински ръководител на „ПП 
ГЕРБ” – гр.Дупница. 

  Постъпила е на жалба вх.№ 328/13.11.2016 г. и № 11/13.11.2016 г. по 
електронния публичен регистър за жалбите и сигналите от Ивайло Любенов 
Константинов в качеството му на общински ръководител на „ПП ГЕРБ” – 
гр.Дупница относно нарушение в с.Джерман, общ.Дупница, обл. Кюстендил, 
изразяващо се предлагане на парична сума, за да се гласува за определен 
кандидат. 

     Доколкото в жалбата се описва случай, в който евентуално има 
извършено престъпление, 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 10 гласа „За” взе следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 364 



  Изпраща с жалба вх.№ 328/13.11.2016 г. и № 11/13.11.2016 г. по 
електронния публичен регистър за жалбите и сигналите на Районна прокуратура 
гр.Дупница. 

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 
комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му 

Председател: 

          /Красимир Петров/ 
 

         Зам.-председател: 
  /Любомир Стоилков/ 
 

 

 


