
Дневен ред  

02.03.2021 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 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “. 

                                                                       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 Партия 

„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“. 

                                                                     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 

„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ . 

                                                                       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 

„Благоденствие- Обединение-Градивност“. 

                                                                       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 кандидат от 

кандидатска   листа в изборите за народни представители на 04 

април 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

предложена от  политическа партия „ Републиканци за България“ 

                                                                       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 коалиция 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ 

                                                                       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 Коалиция 

Граждани от Протеста. 

                                                                       Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

9. 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 

Глас Народен 

                                                                     Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

  10.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 

Движение  ЗАЕДНО за промяна. 

                                                                    Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

11.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 АБВ 

(Алтернатива за българско възраждане). 

                                                                    Докладва: 

Венцеслав Механджийски 



 
 

12. ОТНОСНО: Разглеждане на жалба подадена от Първан 

Ангелов Дангов. 

                                                                    Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


