
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 
РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

П Р О Т О К О Л 

№ 8-НС 

 Днес, 21.02.2017 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, Симеонка 
Асенова Велкова-Манова, Константин Димов Дингозов, Десислава Красимирова 
Ангелова, Марина Валентинова Иванова, Силвия Йорданова Генкова, Ивайло 
Радойчев Анастасов, Десислава Любенова Шопова и Иван Порфиров Мишков 

 Отсъстват: Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Любомир Пенев 
Стоилков, Миленка Цекова Стоянова 

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  коалиция „ АБВ-Движение 21”. 

                                                                              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 ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД 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  коалиция ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ. 

                                                                              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 НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА 

ПАРТИЯ. 

                                                                              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 „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 

НФСБ, АТАКА и ВМРО“. 

                                                                              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 партия „ВОЛЯ”. 

                                                                              Докладва: Красимир Петров 

 

 



7. 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 „Обединение ДОСТ“. 

                                                                                              Докладва: Красимир Петров 

8. 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 „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – 

ГЛАС НАРОДЕН“.  

                                                                                       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  коалиция „ АБВ-Движение 21”. 

 

Постъпило е предложение от коалиция „ АБВ-Движение 21”, регистрирана с 

Решение №4250-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Константин 

Василев Проданов и Татяна Дончева Тотева, за регистрация за участие в изборите 

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

Кюстендилски, издигнатите от коалиция „ АБВ-Движение 21”кандидати.  

Предложението е заведено под № 13 от 21.02.2017 година в 10:10 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. № 13 от 21.02.2017 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 Константин Василев 
Проданов и Татяна Дончева Тотева, двамата заедно в качеството си на 
представляващи  коалиция „ АБВ-Движение 21”, чрез Иван Йорданов Цеков; 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 8 броя, подписани на 17, 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 № 4250-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на коалиция „ АБВ-Движение 21”, Районната избирателна комисия  в 
Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 10 гласа „За”, 
взе следното 

РЕШЕНИЕ №  44-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на коалиция „ АБВ-Движение 
21” 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  Юрий Методиев Хранов 

2  Пламен  Марков Марков 

3 Владимир  Иванов Ангелов 

4 Йордан  Александров Стоймиров 

5 Венцислав  Георгиев Кодузов 

6 Ивана Каменова Тасева 

7 Иван Михайлов Костов 

8 Красимир Петков Руев 

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 „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ”. 

Постъпило е предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ”, 
регистрирана с Решение №4258-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от 
Зорница Атанасова Тодорова, чрез Татяна Георгиева Андонова за регистрация за 
участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в Десети 
изборен район- Кюстендилски издигнатите от партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД 
БЪЛГАРИЯ” кандидати.  

Предложението е заведено под № 14 от 21.02.2017 година в 11:35 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. № 14 от 21.02.2017 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 1 бр., подписано от Зорница Атанасова Тодорова, в 
качеството си на председател и представляващ  политическа партия „ДВИЖЕНИЕ 
НАПРЕД БЪЛГАРИЯ”, чрез Татяна Георгиева Андонова; 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 2 броя, подписани на 21.02.2017 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 № 4258-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ”, Районната избирателна 
комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 10 
гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  45-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ 
НАПРЕД 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  Мариела Веселинова Предоева 

2  Татяна Георгиева Андонова 

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 „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”. 

Постъпило е предложение от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”, 
регистрирана с Решение №4263-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, представлявана 
заедно от Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко 
Димитров Цветков, за регистрация за участие в изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., в Десети изборен район- Кюстендилски, 
издигнатите от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” кандидати.  

Предложението е заведено под № 15 от 21.02.2017 година в 11:55 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. № 15 от 21.02.2017 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 г., подписано от Христо Любомиров Иванов, 
Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков, в качеството на 
съпредседатели на Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ”, представляващи тримата 
заедно  коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”, чрез Николай Емилов Христов и 
адв. Антонина Минчева Душева; 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 8 броя, подписани на 16,19 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 № 4263-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”, Районната избирателна 
комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 10 
гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  46-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА 
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  Любомир Иванов Авджийски 

2  Иво  Николов Ников 

3 Кирил  Руменов  Русев 

4 Валери Георгиев Леков 

5 Славейка  Асенова Христова 

6 Любомир Евгениев Иванов 

7 Димитър  Захариев  Нешев 

8 Градимир Дойчев Йовчев 

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 „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА 
ПАРТИЯ”. 

Постъпило е предложение от партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА 
ПАРТИЯ”, регистрирана с Решение №4259-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, 
представлявана от Младен Александров Младенов, чрез Коста Бонев Костов за 
регистрация за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 
Десети изборен район- Кюстендилски, издигнатите от партия „НАЦИОНАЛНА 
РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ” кандидати.  

Предложението е заведено под № 16 от 21.02.2017 година в 12:00 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. № 16 от 21.02.2017 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 Младен Александров 
Младенов представляващ „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ” , чрез Коста 
Бонев Костов; 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс – 2 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 № 4259-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ”, Районната 
избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 
гласуване с 10 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  47-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на партия „НАЦИОНАЛНА 
РЕПУБЛИКАНСКА 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  Коста Бонев Костов 

2  Иво  Иванов  Ангелов 

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 „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА 

и ВМРО“. 

Постъпило е предложение от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“, регистрирана с Решение №4234-НС от 06.02.2017 г. на ЦИК и 

Решение №4328-НС от 18.02.2017 г. на ЦИК, с което е променен състава на 

коалицията,  представлявана от Валери Симеонов Симеонов,чрез Данчо Димитров 

Хаджиев и от Волен Николов Сидеров и Красимир Дончев Каракачанов за 

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

Десети изборен район- Кюстендилски, издигнатите от коалиция „ОБЕДИНЕНИ 

ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“кандидати.  

Предложението е заведено под № 17 от 21.02.2017 година в 12:35 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. № 17 от 21.02.2017 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 17.02.2017 г., подписано от Валери Симеонов Симеонов, в 

качеството му на представляващ коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“, чрез Данчо Димитров Хаджиев; 

2. Пълномощно  от 18.02.2017 година, подписано от Валери Симеонов 

Симеонов, чрез пълномощника Данчо Димитров Хаджиев, Волен Николов Сидеров 

и Красимир Дончев Каракачанов в качеството си на представляващи  коалиция от 

партии „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, чрез Илиан Сашов 

Тодоров; 

3. Коалиционно споразумение между ПП„ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, ПП „АТАКА” и ПП „ ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” за създаване на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“. 

4. Удостоверение за регистрация на коалиция №1/06.02.2017 г. на ЦИК; 

5. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 5 броя, подписани на 20 и 21.02.2017 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 №4234-НС от 06.02.2017 г. на ЦИК и Решение 

№4328-НС от 18.02.2017 г. на ЦИК, с което е променен състава на коалицията 

относно регистрация на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“ Районната избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски, 

след проведено гласуване с 10 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ №  48-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на коалиция „ОБЕДИНЕНИ 

ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“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  Илиан  Сашов  Тодоров 

2  Георги Петков Петров 

3 Николай Христов Чачов 

4 Райчо Димитров Цветин 

5 Мартин  Каменов Габровски 

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  партия „ВОЛЯ”. 

 

Постъпило е предложение от партия „ВОЛЯ” регистрирана с Решение 

№4233-НС от 06.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Веселин Найденов 

Марешки, за регистрация за участие в изборите за народни представители на 26 

март 2017 г., в Десети изборен район- Кюстендилски, издигнатите от партия 

„ВОЛЯ” кандидати.  

Предложението е заведено под № 18 от 21.02.2017 година в 13:55 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. № 18 от 21.02.2017 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  1 бр., подписано от Веселин Найденов Марешки, в 
качеството му на председател и представляващ политическа  партия „ВОЛЯ”, чрез 
Калоян Пламенов Петров; 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 4 броя, подписани от 17 и 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 № 4233-НС от 06.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на партия „ВОЛЯ”, Районната избирателна комисия  в Десети 
изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 10 гласа „За”, взе 
следното 

РЕШЕНИЕ №  49-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на партия „ВОЛЯ” 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  Теменуга Пенчева Върбанова 

2  Деян Веселинов  Великов 

3 Христо  Петров Гуцалски 

4 Петър  Атанасов 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. 7 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 „Обединение ДОСТ“. 

 



Постъпило е предложение от коалиция „Обединение ДОСТ“ регистрирана с 

Решение №4252-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, представлявана от Лютви Ахмед 

Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов, за регистрация за участие в изборите за 

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

Кюстендилски,  издигнатите от коалиция „Обединение ДОСТ“ кандидати.  

Предложението е заведено под № 19 от 21.02.2017 година в 15:45 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. № 19 от 21.02.2017 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 г., подписано от Лютви Ахмед Местан и Орхан 
Ахмедов Исмаилов, в качеството си на представляващи коалиция „Обединение 
ДОСТ“, чрез Алекс Георгиев Сашов; 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 4 броя, подписани от 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 № 4252-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК относно 
регистрация на коалиция „Обединение ДОСТ”, Районната избирателна комисия  в 
Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 10 гласа „За”, 
взе следното 

РЕШЕНИЕ №  50-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на коалиция „Обединение 
ДОСТ“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  Здравка Стефанова Емилова 

2  Мариян Илиев  Костадинов 

3 Денис Георгиев  Димитров 

4 Емил  Илиев  Рангелов 

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. 8 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 „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС 

НАРОДЕН“.  

 

Постъпило е предложение от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС 

НАРОДЕН“, регистрирана с Решение №4248-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК допълнено 

с Решение № 4324-НС от 17.02.2017 г на ЦИК, представлявана от Божидар Цецов 

Лукарски, Борислав Любенов Великов, Меглена Щилиянова Кунева,  Николай 

Нанков Ненчев, Петър Стефанов Москов, Светослав Емилов Витков, чрез Вергил 

Георгиев Кацов, за регистрация за участие в изборите за народни представители 

на 26 март 2017 г., в Десети изборен район - Кюстендилски, издигнатите от 

коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ кандидати.  

Предложението е заведено под № 20 от 21.02.2017 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. № 20 от 21.02.2017 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 г., подписано от Найден Маринов 
Зеленогорски, Петър Стефанов Москов, Пламен Величков Кръстев и Борислав 
Райчов Миланов, като пълномощници на Николай Нанков Ненчев като 
председател на ПП „Български земеделски народен съюз”, Меглена Щилиянова 
Кунева, като председател на ПП „Движение България на гражданите”, Борислав 
Любенов Великов, като председател на ПП „Българска Нова Демокрация”, 
Божидар Цецов Лукарски, като председател на ПП „Съюз на демократичните 
сили”, Петър Стефанов Москов, като председател на индивидуалните и груповите 
членове на Реформаторски блок и Светослав Емилов Витков, като председател на 
ПП „Глас народен”, като представляващи коалиция на политически партии – 
„Реформаторски блок – Глас народен”, чрез Вергил Георгиев Кацов. 

2. Пълномощно от 20.02.2017 г. – 1 бр. 

2. Заявления-декларации по чл.255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от 
Изборния кодекс - 8 броя, подписани от 21.02.2017 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 № 4248-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК,  допълнено с 



Решение № 4324-НС от 17.02.2017 г. относно регистрация на коалиция 

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“, Районната избирателна комисия  в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 10 гласа „За”, 

взе следното 

РЕШЕНИЕ №  51-НС   

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на коалиция 

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ 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  Вергил  Георгиев Кацов 

2  Георги  Василев  Георгиев 

3 Стоян  Кирилов Стоянов 

4 Ани  Петрова Караджинова 

5 Евгени Николов Точев 

6 Стефан Борисов Тачев 

7 Владислав Венциславов Чанев 

8 Александър  Петров Иванов 

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/ 

 


