
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 5-НС 

 

 Днес, 18.02.2017 година от 17:15 часа в заседателната зала, находяща се на 
втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна избирателна 
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в състав:   

 

 Присъствали: Красимир Любомиров Петров, Александра Колева, Любомир 
Пенев Стоилков, Симеонка Асенова Велкова-Манова, Константин Димов Дингозов, 
Марина Валентинова Иванова, Миленка Цекова Стоянова, Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова,  Силвия Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов, 
Десислава Любенова Шопова и Иван Порфиров Мишков 

 Отсъстват: Десислава Красимирова Ангелова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа в изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г. в Десети изборен район - 

Кюстендилски, предложена от  партия ГЕРБ.   

                                                                              Докладва: Красимир Петров 

2. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа в изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г. в Десети изборен район - 

Кюстендилски, предложена от партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ”. 

                                                                            Докладва: Красимир Петров 

3. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа в изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г. в Десети изборен район - 

Кюстендилски, предложена от КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – 

Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-

Социален Съюз). 

                                                                            Докладва: Красимир Петров 

 

 

По т.1 от дневния ред: Регистрация и обявяване  на кандидатска листа в 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в Десети изборен район - 
Кюстендилски, предложена от  партия ГЕРБ. 



Постъпило е предложение от партия ГЕРБ,  регистрирана с Решение №4216 
- НС от 03.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез  
Кирил Боянов Калфин, за регистрация за участие в изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., в Десети изборен район- Кюстендилски 
издигнатите от партия ГЕРБ кандидати.  

Предложението е заведено под № 1 от 18.02.2017 година в 10:27 часа във 
Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни 
представители по чл. 255, ал. 1 от ИК на 26 март 2017 г.  /Приложение 70-НС от 
изборните книжа/и под вх. № 1 от 18.02.2017 г. във входящия регистър на 
кандидатите за народни представители  по чл. 253, ал. 1 от ИК /Приложение №71-
НС от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени следните документи:  

1.Решение № 4216- НС/03.02.2017 г. на ЦИК; 

2.Удостоверение за регистрация на партия №1/3 февруари 2017 г. на ЦИК; 

3.Удостоверение Ф.Д. №1545/2007 г. на СГС, издадено на 27.01.2017 г.; 

4.Решение №99-00-ГИК-035/15.02.2017 г. на Изпълнителна комисия на ПП 
ГЕРБ; 

5.Пълномощно №КО-Г026/26.01.2017 г., подписано от Бойко Методиев 
Борисов, в качеството си на председател и представляващ политическа партия 
ГЕРБ; 

6. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс -8 броя, подписани на 16.02.2017 г. от кандидатите за народни 
представители; 

Налице са изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 
4159-НС от 31.01.2017 г.  на ЦИК.  

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл. 72, ал.1, т.1 и т.8 от Изборния кодекс във 
връзка с чл. 255, и чл. 258, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс, Решение №4159-
НС/31.01.2017 г.  на ЦИК и Решение № 4216-НС от 03.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на партия ГЕРБ, Районната избирателна комисия  в Десети изборен 
район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  32-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на партия ГЕРБ в изборите за  
народни представители на 26 март 2017 г. в Десети изборен  район  - 
Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва:  

№ 
по 

ред 
Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Кирил   Боянов  Калфин 

2  Ивайло  Любенов Константинов 

3  Виктор  Томов Янев 



4  Радослава Пламен Чеканска 

5  Михаела  Ясенова  Крумова 

6  Мая Георгиева  Спасова 

7 Марта Георгиева 
Желязкова-
Копанарска 

8 Даниела  Йорданова Стоянова 

   

2. Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите 
за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на 
решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители 
да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски.  

3. След влизане в сила на настоящото решение незабавно на всяко от лицата да 
бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен 
представител  

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

По т.2 от дневния ред: Регистрация и обявяване  на кандидатска листа в 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в Десети изборен район - 
Кюстендилски, предложена от партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”. 

 

Постъпило е предложение от партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ”  регистрирана с Решение №4246 - НС от 07.02.2017 г. на ЦИК, 
представлявана от Георги Венелинов Георгиев, чрез Мартин Славов Кехайов, за 
регистрация за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 
Десети изборен район- Кюстендилски издигнатите от партия „БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”  кандидати.  

Предложението е заведено под № 2 от 18.02.2017 година в 13:00 часа във 
Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите  за народни 
представители по чл. 255, ал. 1 от ИК на 26 март 2017 г.  /Приложение 70-НС от 
изборните книжа/ и вх. № 2 от 18.02.2017 г. във входящия регистър на 
кандидатите за народни представители  по чл. 253, ал. 1 от ИК /Приложение №71-
НС от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени следните документи:  

1.Пълномощно от представляващия партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ”,  с дата 13.02.2017 г. ; 

2. Заявления- декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 3 броя, подписани на 11.02.2017 г. от кандидатите за народни 
представители; 



Налице са изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 
4159-НС от 31.01.2017 г.  на ЦИК.  

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл. 72, ал.1, т.1 и т.8 от Изборния кодекс във 
връзка с чл. 255 и чл. 258, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс, Решение №4159-
НС/31.01.2017 г.  на ЦИК и Решение № 4246-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”, Районната 
избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 
гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  33-НС   

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” в изборите за  народни представители на 26 март 
2017 г. в Десети изборен  район  - Кюстендилски, съгласно направеното 
предложение, както следва:  

 

№ 
по 

ред 
Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Георги Иванов Георгиев 

2  Йонка  Младенова Величкова 

3  Теодора  Николаева Атанасова 

   

2. Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите 
за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на 
решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители 
да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски.  

3. След влизане в сила на настоящото решение незабавно на всяко от лицата да 
бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен 
представител  

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

По т.3 от дневния ред: Регистрация и обявяване на кандидатска листа в 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в Десети изборен район - 
Кюстендилски, предложена от КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, 
Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз). 

Постъпило е предложение от КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – 
Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз), 
регистрирана с Решение №4247 - НС от 07.02.2017 г. и Решение №4304-
НС/13.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Димитър Александров Митев, чрез 



Емил Емилов Атанасов, за регистрация за участие в изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., в Десети изборен район- Кюстендилски 
издигнатите от КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска 
Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) кандидати.  

Предложението е заведено под № 3 от 18.02.2017 година в 16:50 часа във 
Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни 
представители по чл. 255, ал. 1 от ИК на 26 март 2017 г.  /Приложение 70-НС от 
изборните книжа/и под вх. № 3 от 18.02.2017 г. във входящия регистър на 
кандидатите за народни представители  по чл. 253, ал. 1 от ИК /Приложение №71-
НС от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени следните документи:  

1.Пълномощно, издадено на 15.02.2017 г. 

2.Удостоверение за регистрация на коалиция №10/13.02.2017 г. 

3. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс -4 броя, подписани на 15.02.2017 г. от кандидатите за народни 
представители; 

Налице са изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 
4159-НС от 31.01.2017 г.  на ЦИК.  

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл. 72, ал.1, т.1 и т.8 от Изборния кодекс във 
връзка с чл. 255, и чл. 258, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс, Решение №4159-
НС/31.01.2017 г.  на ЦИК, Решение № 4247-НС от 07.02.2017 г. и Решение №4304-
НС/13.02.2017 г. на ЦИК относно регистрация на КОАЛИЦИЯ НА 
НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, 
Християн-Социален Съюз), Районната избирателна комисия  в Десети изборен 
район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  34-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ НА 
НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, 
Християн-Социален Съюз) в изборите за  народни представители на 26 март 2017 
г. в Десети изборен  район  - Кюстендилски, съгласно направеното предложение, 
както следва:  

№ 
по 

ред 
Собствено име Бащино име Фамилно име 

1  Радослав Йорданов  Радославов 

2  Иван  Сергеев Сергеев 

3  Дацо  Димитров Дацов 

4  Георги  Владимиров Костадинов 

   



2. Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите 
за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на 
решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители 
да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в 
Десети изборен район - Кюстендилски.  

3. След влизане в сила на настоящото решение незабавно на всяко от лицата да 
бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен 
представител  

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

 

Председател: 

     /Красимир Петров / 

Секретар: 

                                                                      /Симеонка Велкова-Манова/ 

 


