
Дневен ред  

01.03.2021 г. 

1 ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска листа 

в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в Десети 

изборен район – Кюстендилски, предложена от Партия 

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ “. 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

2.ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Коалиция 

„ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИ – ВОЛЯ И НФСБ“. 

                                                                     Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

 

3.ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Коалиция 

ГЕРБ-СДС . 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

4.ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Партия 

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ “. 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

5.ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Партия 

„ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ “. 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

 

Докладва: 

Венцеслав 

Механджийски   

– председател 

РИК 



 

6.ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Партия 

„МИР “. 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

7.ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Партия 

„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“/ПП„КОД“/. 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

8.ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, предложена от Партия 

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ “. 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

9. ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата 

на секционните избирателни комисии от  №  100400001 до 

№  100400024 в община Бобов дол, обл. Кюстендил за 

произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 

2021 година. 

                                                                     Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

 

  10.ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата 

на секционните избирателни комисии от  №  104800001 до 

№  104800075 в община Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане 

на изборите за народни представители на 04 април 2021 година. 

                                                                     Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

   


