
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 7-НС 

 Днес, 20.02.2017 година от 17:00 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, 
Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Десислава Красимирова Ангелова, 
Марина Валентинова Иванова, Миленка Цекова Стоянова, Силвия Йорданова 
Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов, Десислава Любенова Шопова и Иван 
Порфиров Мишков 

 Отсъстват:  

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 „Движение за радикална промяна 

Българската пролет”.   

                                                                              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 коалиция „БСП за България”. 

                                                                            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 партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ” .                                                               

                                                                             Докладва: Красимир Петров 

4. 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 „ ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН 

ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ” .                        

                                                                              Докладва: Красимир Петров 

5. 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 „КОЙ- Българската левица и 

Зелена партия”. 

                                                                              Докладва: Красимир Петров 

6. 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 НОВА РЕПУБЛИКА. 

                                                                              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 „Движение за радикална промяна 

Българската пролет”.   

 

Постъпило е предложение от партия „Движение за радикална промяна 

Българската пролет”, регистрирана с Решение №4240-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК, 

представлявана от Велизар Пенков Енчев, чрез Станислава Борисова Аврамова, за 

регистрация за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 

Десети изборен район- Кюстендилски издигнатите от партия „Движение за 

радикална промяна Българската пролет” кандидати.  

Предложението е заведено под № 7 от 20.02.2017 година в 11:40 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. № 7 от 20.02.2017 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 20.02.2017 година, подписано от Велизар Пенков Енчев, 
в качеството си на председател  на партия „Движение за радикална промяна 
Българската пролет”, чрез Станислава Борисова Аврамова; 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 3 броя, подписани на 18.02.2017 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 № 4240-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет”, 
Районната избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след 
проведено гласуване с 13 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  38-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на партия „Движение за 
радикална промяна Българската пролет” 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  Станислава Борисова  Аврамова 

2  Павел  Атанасов  Паунов 



3 Иван Христов Югов 

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 коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”. 

Постъпило е предложение от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”, регистрирана с 
Решение №4261-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Корнелия Петрова 
Нинова, за регистрация за участие в изборите за народни представители на 26 
март 2017 г., в Десети изборен район- Кюстендилски издигнатите от коалиция 
„БСП за БЪЛГАРИЯ” кандидати.  

Предложението е заведено под № 8 от 20.02.2017 година в 12:05 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. № 8 от 20.02.2017 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 изх.№ 181/17.02.2017 г., подписано от Корнелия Петрова 

Нинова, в качеството на председател и представляващ коалиция от партии 

„БСП за БЪЛГАРИЯ”, чрез Станислав Христов Павлов; 

2. Пълномощно изх.№180/17.02.2017 г., подписано от Корнелия Петрова 

Нинова, в качеството на председател и представляващ коалиция от партии 

„БСП за БЪЛГАРИЯ”, чрез Лилия Живкова Евтимова-Алексиева; 

3. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 

Изборния кодекс - 8 броя подписани на 20.02.2017 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 № 4261-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”, Районната избирателна комисия  в 



Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 13 гласа „За”, 
взе следното 

РЕШЕНИЕ №  39-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция „БСП за 
БЪЛГАРИЯ”  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  Валери Мирчев Жаблянов 

2  Иван Тодоров Ибришимов 

3  Мая Йорданова Шишкова 

4 Иван Маринов Каракашки 

5 Борко Исаков Исаков 

6 Василка Георгиева Ламбрева 

7 Явор Илчов Дамянов 

8 Мирослава Георгиева Костадинова 

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 партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”. 

Постъпило е предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, 
регистрирана с Решение №4257-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от 
Мустафа Сали Карадайъ, чрез Емил Венев Атанасов, за регистрация за участие в 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в Десети изборен район- 
Кюстендилски издигнатите от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 
кандидати.  

Предложението е заведено под № 9 от 20.02.2017 година в 13:50 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 вх. № 9 от 20.02.2017 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 изх.№ 59/14.02.2017 г., подписано от Мустафа Сали Карадайъ, в 

качеството на председател на  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, чрез 

Емил Венев Атанасов; 

2.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 № 4257-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, Районната 
избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 
гласуване с 13 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 40-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ” 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  Анна Емилова Благоева 

2  Тодор Петров Александров 

3  Камен Каменов Пейчев 

4 Надежда Пламенова Илиева 

5 Тошко  Атанасов  Йосифов 

6 Николай Кръстанов Кръстев 

7 Георги Методиев Димов 

8 Емил Венев Атанасов 

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.4 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 „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН 

ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”.                        

 

Постъпило е предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН 

ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”, регистрирана с Решение №4256-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК 

и изменено с Решение №4274-НС от 10.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Илия 

Янков Илиев, чрез Орлин Павлов Мирчев, за регистрация за участие в изборите за 

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

Кюстендилски издигнатите от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН 

ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”кандидати.  

Предложението е заведено под № 10 от 20.02.2017 година в 14:00 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 под вх. № 10 от 20.02.2017 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 16.02.2017 година, подписано от Илия Янков Илиев, в 
качеството си на представляващ и председател  на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 
РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”, чрез Орлин Павлов Мирчев. 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 5 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 №4256-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК и изменено 

с Решение №4274-НС от 10.02.2017 г. на ЦИК относно регистрация на партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”, Районната избирателна 

комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 13 

гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  41-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 
РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ” 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  Янко Щерьов Славчев 

2  Орлин  Павлов Мирчев 

3 Илиан Пламенов Василев 

4 Боряна Георгиева Аначкова 

5 Ангел Руменов Борисов 

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.5 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 „КОЙ - Българската левица и Зелена 

партия”. 

 

Постъпило е предложение от коалиция „КОЙ- Българската левица и Зелена 

партия”, регистрирана с Решение №4260-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, 

представлявана от Александър Борисов Благоев и Светлозар Стоянов Съев заедно 

и поотделно, чрез Емил Желев Димитров, за регистрация за участие в изборите за 

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

Кюстендилски, издигнатите от коалиция „КОЙ- Българската левица и Зелена 

партия” кандидати.  

Предложението е заведено под № 11 от 20.02.2017 година в 15:10 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. № 11 от 20.02.2017 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 18.02.2017 година, подписано от Александър Борисов 
Благоев, в качеството си на представляващ коалиция „КОЙ- Българската левица и 
Зелена партия”, чрез Емил Желев Димитров. 

2.Удостоверение за регистрация на коалиция №7/08.02.2017 г. на ЦИК 



3. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 3 броя, подписани на 20.02.2017 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 №4260-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 

регистрация на коалиция „КОЙ- Българската левица и Зелена партия”, Районната 

избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 

гласуване с 13 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  42-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на коалиция „КОЙ- 
Българската левица и Зелена партия”  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  Емил Желев  Димитров 

2  Атанас  Янакиев  Тодоров 

3 Нонка Минкова  Вълкова 

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.6 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 НОВА РЕПУБЛИКА. 

 

Постъпило е предложение от коалиция Нова Република, регистрирана с 

Решение №4255-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Радан Миленов 

Кънев и Трайчо Димитров Трайков, чрез Николай Димитров Табаков, за 

регистрация за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 



Десети изборен район- Кюстендилски, издигнатите от коалиция НОВА 

РЕПУБЛИКА кандидати.  

Предложението е заведено под № 12 от 20.02.2017 година в 16:20 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. № 12 от 20.02.2017 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 14.02.2017 година, подписано от Радан Миленов Кънев и 
Трайчо Димитров Трайков. 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 4 броя, подписани на 19 и 20.02.2017 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 №4255-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 

регистрация на коалиция НОВА РЕПУБЛИКА, Районната избирателна комисия  в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 13 гласа „За”, 

взе следното 

РЕШЕНИЕ №  43-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на коалиция НОВА 
РЕПУБЛИКА 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  Николай Димитров Табаков 

2  Крум Борисов Павлов 

3 Васил  Николов  Миладинов 

4 Адриан Андреев  Савов 

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/ 


