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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

ПРОТОКОЛ 

№ 8-НС 

гр. Кюстендил, 01 март 2021 година 
 

 Днес, 01.03.2021 година от  17,00 часа в заседателната зала, находяща се на 

втори етаж в сградата на Читалище "Братство 1869“  в гр. Кюстендил, ул. "Отец 

Паисий" № 11 се проведе заседание на Районна избирателна комисия –Десети 

избирателен район Кюстендилски.  

На заседанието присъстваха: Венцеслав Благоев Механджийски- председател на 

РИК, Александра Колева – зам.-председател на РИК, Силвия Йорданова Петрова – зам. 

председател ,Симеонка Асенова Велкова-Манова- секретар на РИК, Диана Георгиева 

Джоглева Стамболийска-член на РИК, Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член 

на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов- член на РИК, Таня Каменова Атанасова-

Здравкова- член на РИК, Цветанка Емилова Хралампиева- член на РИК, Мария 

Димитрова Чочова- член на РИК, Надежда Иванова Станимирова- член на РИК; Поля 

Василева Велинова- член на РИК, Румяна Сергиева Димитрова- член на РИК,  

 Отсъства: Миленка Цекова Стоянова- член на РИК и Мария Георгиева 

Чомакова- член на РИК 

           Заседанието се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

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 ПП „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 КОАЛИЦИЯ – 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 
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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 

 

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 

Уважаеми колеги, има ли  предложения за включване в дневния ред на други 

точки. Не виждам желаещи. 
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 Процедура по гласуване на дневния ред: „за“-13, „против“0. 

Дневният ред е приет. 

По т. 1 от дневния ред: 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 “. 

  Постъпило е предложение от Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, 

регистрирана с Решение № 2008-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Цветан 

Генчев Цветанов чрез упълномощения представител Виктор Владимиров Серафимов с 

пълномощно, с което Виктор Владимиров Серафимов в качеството си на 

представляващ Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ “ е упълномощил Цветан 

Валериев Николов да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 

04 април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от 

Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ “. 

Предложението е заведено под № 13 от 01.03.2021 г. в 11:10 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс / Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 13 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 70–НС от изборните 

книжа/. 

 

         Към предложението са приложени следните документи: 

 

1. Пълномощни от Цветан Генчев Цветанов и пълномощно от Виктор Владимиров 

Серафимов  

2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния 

кодекс - 8 броя от кандидатите за народни представители на 04 април 2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 1999- 

НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2008-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“,  Районната избирателна 

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

гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 58 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в Десети 

изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както следва :  

1. Милослав Юриев Методиев, ЕГН *** 

2. Светлин Яник Зарев, ЕГН *** 

3. Костадин Иванов Николов, ЕГН *** 
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4. Данко Георгиев Стоименов, ЕГН *** 

5. Мария Михайлова Манева, ЕГН *** 

6. ……………………………………………………………………………… 

7. Светлана Димитрова Тезгетарска, ЕГН *** 

8. Александрина Александрова Кирилова, ЕГН **   

 

ОТКАЗВА  да регистрира Норселиния Еленова Янкова, ЕГН ***, с постоянен 

адрес: общ. Дупница, гр. Дупница, ул. „Клокотница“ № 31; кандидата под № 6/ шест/ в 

предложената листа за народни представители, доколкото същата не отговаря на 

изискванията на чл. 65 от Конституцията на Република България и Решение № 1999-

НС/09.02.2021 г.  

Същата към датата на произвеждане на изборите  за народни представители на 

04 април 2021 год. от листата на  Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, няма 

навършени 21 години. 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  

 

 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 2 от дневния ред: 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 КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И 

НФСБ“. 

Постъпило е предложение от Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ 

И НФСБ“, регистрирана с Решение № 2040-НС от 12.02.2021 г. на ЦИК, 

представлявана от Веселин Найденов Марешки чрез упълномощения представител 

Пламен Трифонов Христов с пълномощно с рег. № 205 от 19.02.2021г., нотариално 

заверено и пълномощно със срок до 01.04.2021г. с което Пламен Трифонов Христов е 

упълномощил Калоян Пламенов Петров да  регистрира за участие в изборите  за 

народни представители на 04 април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

издигнатите кандидати от Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 

Предложението е заведено под № 14 от 01.03.2021 г. в 11:23 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс / Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 14 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

 

         Към предложението са приложени следните документи: 

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc


5 
 

 

1. Пълномощно от Веселин Найденов Марешки, с рег. № 205/19.02.2021г., 

нотариално заверено и пълномощно от Пламен Трифонов Христов със срок до 

01.04.2021г.  

2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния 

кодекс - 8 броя от кандидатите за народни представители на 04 април 2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 1999- 

НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2040-НС от 12.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“,  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след 

проведено гласуване с 13 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 59 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа Коалиция „ПАТРИОТИЧНА 

КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, в изборите за народни представители на 04 април 2021 

год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва :  

1. Калоян Пламенов Петров, ЕГН *** 

2. Румен Ангелов Димитров, ЕГН *** 

3. Райчо Димитров Цветин, ЕГН *** 

4. Емилия Асенова Йорданова, ЕГН *** 

5. Емил Добрев Динев, ЕГН *** 

6. Трифон Константинов Маринов, ЕГН *** 

7. Петър Атанасов Петров, ЕГН *** 

8. Гергана Василиева Васева, ЕГН *** 

 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  

 

 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 3 от дневния ред: 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 . 

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc
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 Постъпило е предложение от Коалиция ГЕРБ-СДС, регистрирана с Решение № 

2090-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Бойко Методиев Борисов, 

пълномощно № КО-Г-064/15.02.2021г. с което Бойко Методиев Борисов е 

упълномощил Даниел Генчев Данчев да  регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 04 април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

издигнатите кандидати от Коалиция ГЕРБ-СДС . 

Предложението е заведено под № 15 от 01.03.2021 г. в 11:35 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс / Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 15 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс / Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

 

         Към предложението са приложени следните документи: 

 

1. Пълномощно № КО-Г-064/15.02.2021г. от Бойко Методиев Борисов  

2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния 

кодекс - 8 броя от кандидатите за народни представители на 04 април 2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и  Решение № 

1999- НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2090-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Коалиция ГЕРБ-СДС, Районната избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски, след проведено гласуване с  13 гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 60 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа Коалиция ГЕРБ-СДС, в 

изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в Десети изборен район – 

Кюстендилски, съгласно направеното предложение както следва:  

1. Христо Богомилов Терзийски, ЕГН *** 

2. Даниел Тихомиров Александров, ЕГН *** 

3. Михаела Ясенова Крумова, ЕГН *** 

4. Люба Стаменова Пашова-Христова, ЕГН *** 

5. Анелия Знаменова Любенова-Мандалска, ЕГН *** 

6. Александър Иванов Паризов, ЕГН *** 

7. Мишел Георгиева Виячева, ЕГН *** 

8. Станислав Симеонов Тенев, ЕГН *** 

 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  
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 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 4 от дневния ред: 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 “. 

Постъпило е предложение от Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ “, регистрирана с Решение № 2095-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, 

представлявана от Георги Стефанов Неделчев чрез Станислав Руменов Стойнев, 

пълномощно от 24.02.2021 г. с което Георги Стефанов Неделчев е упълномощил  

Станислав Руменов Стойнев да  регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 04 април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

издигнатите кандидати от Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ “ 

Предложението е заведено под № 16 от 01.03.2021 г. в 11:45 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс / Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 16 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс / Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

 

         Към предложението са приложени следните документи: 

 

1. Пълномощно  от 24.02.2021 г. от Георги Стефанов Неделчев  

2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния 

кодекс - 2 броя подписани на 01.03.2021 г. от кандидатите за народни 

представители на 04 април 2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и  Решение № 

1999- НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2095-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ “, 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след 

проведено гласуване с  13 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 61 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ 

ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ “, в изборите за народни представители на 04 април 

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc
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2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение 

както следва:  

1. Станислав Руменов Стойнев, ЕГН *** 

2. Валентин Борисов Митов, ЕГН *** 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  

 

 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 5 от дневния ред: 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 “. 

Постъпило е предложение от Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“. , 

регистрирана с Решение № 2099-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Калин 

Димитров Крулев да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 04 

април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от 

Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ “. 

Предложението е заведено под № 17 от 01.03.2021 г. в 12:20 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс /Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 17 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

 

         Към предложението са приложени следните документи: 

 

1. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 

от Изборния кодекс - 3 броя подписани от кандидатите за народни 

представители на 04 април 2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и  Решение № 

1999- НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2099-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ “, Районната избирателна 

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

„за“ и против – няма, прие следното 

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc
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РЕШЕНИЕ № 62 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа Партия „ОБЩЕСТВО ЗА 

НОВА БЪЛГАРИЯ “., в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва:  

1. Харалампи Харалампиев Аничкин, ЕГН *** 

2. Аглика Георгиева Гайдарова, ЕГН *** 

3. Евгени Димитров Чечев, ЕГН *** 

 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  

 

 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 6 от дневния ред 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“. 

Постъпило е предложение от партия „МИР“, регистрирана с Решение № 2055-

НС от 15.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Симеон Славчев Славчев чрез Йордан 

Борисов Янев, пълномощно с което Симеон Славчев Славчев и упълномощил Йордан 

Борисов Янев да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 04 

април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от 

партия „МИР “. 

Предложението е заведено под № 18 от 01.03.2021 г. в 12:39 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс / Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 18 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

 

         Към предложението са приложени следните документи: 

 

1. Пълномощно   от Симеон Славчев Славчев  

2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния 

кодекс - 5 броя подписани от кандидатите за народни представители на 04 април 

2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и  Решение № 

1999- НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc
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 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2055-НС от 15.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на партия „МИР “., Районната избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски, след проведено гласуване с  13 гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 63 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа партия „МИР “., в изборите за 

народни представители на 04 април 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

съгласно направеното предложение както следва:  

1. Светлин Минков Колев, ЕГН *** 

2. Моника Венциславова Георгиева, ЕГН *** 

3. Йордан Борисов Янев, ЕГН *** 

4. Йорданка Борисова Георгиева, ЕГН *** 

5. Александър Александров Кръстев, ЕГН *** 

 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  

 

 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 7 от дневния ред 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“/. 

Постъпило е предложение от Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“/ПП„КОД“/, регистрирана с Решение № 2076-НС от 16.02.2021 г. на 

ЦИК, представлявана от Петър Стефанов Москов чрез Красимир Първанов Ранов да  

регистрира за участие в изборите  за народни представители на 04 април 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от Партия 

„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“/ПП„КОД“/ 

Предложението е заведено под № 19 от 01.03.2021 г. в 12:54 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс / Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 19 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

 

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc
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         Към предложението са приложени следните документи: 

 

1. Пълномощно   от Петър Стефанов Москов  

2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния 

кодекс - 3 броя подписани от кандидатите за народни представители на 04 април 

2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и  Решение № 

1999- НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2076-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“/ПП„КОД“/, Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено гласуване с  13 гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 64 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа Партия „КОНСЕРВАТИВНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“/ПП„КОД“/ в изборите за народни представители на 

04 април 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното 

предложение както следва:  

1. Красимир Първанов Ранов, ЕГН *** 

2. Ивайло Георгиев Хаджийски, ЕГН *** 

3. Кирил Василев Кирилов, ЕГН *** 

 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  

 

 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 8 от дневния ред 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 “. 

Постъпило е предложение от Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ “., регистрирана с 

Решение № 2052-НС от 15.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Владимир Димитров 

Николов чрез Йонко Йорданов Гергов да  регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 04 април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

издигнатите кандидати от Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ “. 

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc
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Предложението е заведено под № 20 от 01.03.2021 г. в 14:23 ч. във входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 04 

април 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс / Приложение 69-НС от изборните 

книжа/ и под № 20 от 01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатите за народни 

представители по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 70 – НС от 

изборните книжа/. 

 

         Към предложението са приложени следните документи: 

 

1. Пълномощно    от Владимир  Димитров Николов 

2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния 

кодекс - 5 броя подписани от кандидатите за народни представители на 04 април 

2021 год.  

 

 Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и  Решение № 

1999- НС от 09 февруари 2021год . на ЦИК.  

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1999- НС от 09 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2052-НС/15.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ “., Районната избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с  13 гласа „за“ и 

против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 65 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа Партия „Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ“. в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в Десети 

изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както следва:  

1. Йонко Йорданов Гергов, ЕГН *** 

2. Елеонора Емилова Сотирова-Вучкова, ЕГН *** 

3. Васил Христов Павлов, *** 

4. Вероника Георгиева Георгиева, ЕГН *** 

5. Иван Христов Стефанов, ЕГН *** 

 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  

 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.  

 

 След влизане в сила на настоящото решение  незабавно на всяко от лицата да 

бъде издадено Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК) ,Приложение № 71-НС от 

Изборните книжа за регистрация на кандидат за народен представител. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му. 

https://www.cik.bg/upload/146567/Prilojenie+N+71-%D0%9D%D0%A1-Udostov.+na+kandidat+za+naroden+predst-chl+72+al+1+t+8-%D0%A1%D0%94.doc
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По т. 9 от дневния ред 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. 

         Постъпило е писмо от Детелина Борисова изпълняващ длъжността За кмет, 

съгласно Заповед № З-87/19.02.2021 г. на община Бобов дол с вх. № 46/26.02.2021 

година в 13:00 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

       Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 9 от 

Изборния кодекс: 

1. Протокол от проведени консултации от 22.02.2021 г, подписан от всички 

участващи в консултацията лица с едно особено мнение от Веселин 

Трисинджирски в качеството си на пълномощник на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, като част от КП „Обединени патриоти – НФСБ, 

Атака и ВМРО“ което касае единствено  участието на представители на ПП 

„Атака“ в проведените консултации, но не и разпределението на СИК; На 

проведените консултации на 22.02.2021 г.  на основание чл.91, ал.6 от ИК  не е 

постигнато съгласие от участващите в консултациите партии и коалиции 

придружени с изискуемите съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 документи. 

2. Покана с изх.№ 48-00-3/19.02.2021 г. до местните ръководства на партиите и 

коалициите за определяне съставите на СИК в Община Бобов дол; 

          Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК в Община Бобов дол; 

Пълномощно № КО-Г-136/16.02.2021г. и Пълномощно № 003/17.02.2021 г., 

представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 

29.01.2021 г. на ПП „ГЕРБ”; 

          Предложение от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ" за съставите на СИК в 

Община Бобов дол; Пълномощно изх. № ПНС-142-5/18.02.2021 г.  и Решение за 

образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 44-то Народно 

събрание на Република България  представени от представителя на Коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ"; Удостоверение за актуално състояние от 29.01.2021 г. на Коалиция „БСП 

за БЪЛГАРИЯ"; 

       Предложение от политическа партия "Движение за права и свободи“ за състава 

на СИК в Община Бобов дол; Пълномощно № 17/28.01.2021 г. и пълномощно № 10-10 

от 16.02.2021 г. представени от представителя на политическа партия „Движение за 

права и свободи"; Удостоверение за актуално състояние от 14.01.2021 г. на политическа 

партия „Движение за права и свободи”; 

        Предложение от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И 

ВМРО” за съставите на СИК в община Бобов дол, Пълномощни – 5 бр., представени от 

представителите на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И ВМРО”, а 

именно: Пълномощно от Красимир Каракачанов - без дата; и Пълномощно от Георги 

Петков Петров, Пълномощно на Веселин Василев Трисенджирска, Пълномощно от 

Волен Симеонов Сидеров  с което упълномощава Райчо Димитров Цветин, а същия 

преупълномощава Стойчко Кирилов Стоянов  от 09.02.2021 г. и Пълномощно  от 

Валери Симеонов Симеонов от 15.02.2021 с което упълномощава Гергана Василева 

Васева; Коалиционно споразумение между  ПП „Национален фронт за спасение на 
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България”, ПП „ВМРО – Българско национално движение” и ПП “Атака“- без дата и 1 

броя удостоверения за актуално състояние. 

       Предложение от Коалиция „Демократична България-Обединение" за 

съставите на СИК в община Бобов дол; Пълномощни – 2 броя представени от 

представителя на Коалиция „Демократична България- Обединение" и, Споразумение за 

образуване на Коалиция „Демократична България- Обединение"    

       Предложение от Политическа партия „ВОЛЯ" за съставите на СИК в Община 

Бобов дол; Пълномощни- 2 броя със срок до 30.04.2021 г.; Удостоверение за актуално 

състояние от 25.01.2021 г. на Политическа партия „Воля” 

         Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 

Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 

ръководствата на секционните избирателни комисии в Община Бобов дол. 

        При разглеждане на постъпилите документи и предложенията на партиите и 

коалициите, РИК – Кюстендил констатира че е налице хипотезата на чл.25, буква в.“в“ 

от Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК, а именно: Предложението на Кмета не 

съответства и не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в 

консултациите и подписано от тях. Изложеното налага извод за невъзможност 

назначаването на членския състав на СИК и разпределението на ръководните 

длъжности в тях.  

  Съобразно влязло в сила Решение на РИК – Кюстендил № 22-НС/19.02.2021 

постановено в съответствие с Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК за приети 

Методически указания, разпределението на членовете на СИК и на местата в 

ръководния състав е както следва: 

 

Община Общ 
брой СИК 
в 
общината 

Общ 
брой 
членове 
на СИК в 
общината 

Общ 
брой 
членове 
на СИК 

Общ брой 
членове в 
ръководството 
на СИК 

Общ брой 
членове извън 
ръководството 
на СИК   

БОБОВ ДОЛ 24 184    

партия ГЕРБ    62 24 38 

коалиция БСП за 
България 

   46 24 22 

партия ДПС    24 10 14 

КП "ОБЕДИНЕНИ 
ПАТРИОТИ – НФСБ, 
АТАКА И ВМРО" 

   24 9 15 

Партия Воля    24 5 19 

КП Демократична 
България – 

   4 0 4 
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обединение  

 

3. Пристъпи се към разпределение на местата в СИК и тяхното ръководство 

съгласно поименните предложения на партиите доколкото бе възможно СИК в 

предложенията, на които липсва конкуренция за назначаване на ръководствата, 

съответно са в пълен състав, и се назначиха без изменение, съгласно тези 

предложения. Секциите с по-голям брой членове от необходимото се 

редуцираха, като излишните членове се разпределяха по възможност в съседни 

секции, а тези с по-малък брой се допълваха с членове от най-близки секции. 

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе при 

спазване на принципите за липсва на мнозинство в тях, съответно разпределено 

ръководство, предложено от различни политически сили при паритет. 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 от 

Изборния кодекс, Решение № 1974-НС/02.02.2021 г. на ЦИК, Решение № 2062-НС от 

16.02.2021 г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите 

на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в 

изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021 г. и Решение №22-

НС/19.02.2021 г. на РИК-Кюстендил се извърши разпределение на местата в 

ръководството и членския състав на СИК и Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено гласуване с 13 гласа „за“ и против – 

няма, прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 66 -НС 

        Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 100400001 до № 100400024 в общ. Бобов дол, обл.Кюстендил за произвеждане на 

изборите за народни представители на 04 април 2021 година, съгласно приложение № 

1, неразделна част от решението. 

     Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 

По т.10 от дневния ред: 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. 

         Постъпило е предложение от инж.Методи Чимов – Кмет на община Дупница с 

вх. № 67/01.03.2021 г. в 15:00 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. 

       Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от 

Изборния кодекс: 

1. Предложение от кмета на Община Дупница за съставите на СИК в Община 

Дупница за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 

2021 година; 

2. Протокол от проведени консултации от 22.02.2021 г., подписан от всички 

участващи в консултацията лица; 
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3. Покана с изх.№ 48-00-1/17.02.2021 г. до местните ръководства на партиите и 

коалициите за определяне съставите на СИК в Община Дупница. 

          Предложение от ПП ГЕРБ  за съставите на СИК в Община Дупница; 

Пълномощно № КО-Г-136/16.02.2021г. и Пълномощно № 010/17.02.2021 г., 

представени от представителя на ПП „ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от 

29.01.2021 г. на ПП „ГЕРБ”; 

          Предложение от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ" за съставите на СИК в 

Община Дупница; Пълномощно изх. № ПНС-142-2/18.02.2021 г.  и Решение за 

образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите на 45-то Народно 

събрание на Република България насрочени на 04 април 2021г. от 25.01.2021 г. 

представени от представителя на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ"; Удостоверение за 

актуално състояние от 27.01.2021 г. на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ"; 

       Предложение от политическа партия "Движение за права и свободи“ за състава 

на СИК в Община Дупница; Пълномощно № 17/28.01.2021 г., представени от 

представителя на политическа партия „Движение за права и свободи"; Удостоверение 

за актуално състояние от 14.01.2021 г. на политическа партия „Движение за права и 

свободи”; 

        Предложение от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И 

ВМРО” за съставите на СИК в община Дупница, Пълномощно от Валери Симеонов, 

Пълномощно от Георги Петров Петков и пълномощно за преупълномощаване  

представени от представителите на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И 

ВМРО”, Пълномощно от Валери Симеонов Симеонов и пълномощно за 

преупълномощаване от същия; Коалиционно споразумение между  ПП „Национален 

фронт за спасение на България”, ПП „ВМРО – Българско национално движение” и ПП 

“Атака“- без дата и 2 броя удостоверения за актуално състояние. 

       Предложение от Коалиция „Демократична България- Обединение" за 

съставите на СИК в община Дупница; Пълномощни – 1 брой представено от 

представителя на Коалиция „Демократична България- Обединение" от 02.02.2021г., 

Споразумение за образуване на Коалиция „Демократична България- Обединение"    

       Предложение от Политическа партия „ВОЛЯ" за съставите на СИК в Община 

Кюстендил; Пълномощни- 2 броя със срок до 30.04.2021 г.; Удостоверение за актуално 

състояние от 25.01.2021 г. на Политическа партия „Воля” 

         Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на 

Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и 

ръководствата на секционните избирателни комисии в Община Дупница. 

        Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 

1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1974-НС/02.02.2021 г. на 

ЦИК, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, с което са приети Методически 

указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на 

териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 04 

април 2021 г. и Решение №21-НС/19.02.2021 г. на РИК-Кюстендил, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено 

гласуване с 13 гласа „за“ и против – няма, прие следното: 
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РЕШЕНИЕ № 67 

        Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 104800001 до № 104800075 в общ. Дупница, обл.Кюстендил за произвеждане на 

изборите за народни представители на 04 април 2021 година, съгласно приложение № 

1, неразделна част от решението. 

Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2. 

     Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 

 

                                                              Председател:                / П / 

                                                                                    / Венцеслав Благоев Механджийски/ 

  

                                                               Секретар:    / П / 

                                                                                  / Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 

 


