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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

ПРОТОКОЛ 

№ 9-НС 

гр. Кюстендил, 02 март 2021 година 
 

 Днес, 02.03.2021 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, Мария Георгиева Чомакова - 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 

           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 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“. 
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                                                                       Докладва: Венцеслав Механджийски 

5.ОТНОСНО: Допълване на кандидатска листа за народни представители в 

изборите за народни представители на 04 април 2021г., регистриране с Решение № 

58/01.03.2021г. на Районна избирателна комисия- Кюстендил за участие в изборите за 

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

предложена от Партия  „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 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 Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. 

                                                                       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 „Граждани от Протеста“. 

                                                                       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 „Глас Народен“. 

                                                                       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 Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“. 

                                                                       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 Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“. 

                                                                       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 Партия „АТАКА“. 

                                                                       Докладва: Венцеслав Механджийски 

12. ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 69/02.03.2021 г. в 

Районна избирателна комисия - Кюстендил 

 

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 „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. 

Постъпило е предложение от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, 

регистрирана с Решение № 2081-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от 

Мустафа Сали Карадайъ чрез упълномощения представител Стоян Генчев Стоянов с 

пълномощно № 84 от 26.02.2021г., с което Мустафа Сали Карадайъ е упълномощил 

Стоян Генчев Стоянов да  регистрира за участие в изборите  за народни представители 

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

Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

Предложението е заведено под № 21 от 01.03.2021 г. в 14:34ч. 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 № 21 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 Мустафа Сали Карадайъ  с № 84/26.02.2021г.  

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 № 2081-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 

гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 68 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“, в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва :  

1. Стоян Генчев Стоянов, ЕГН *** 

2. Теменужка Живкова Христова, ЕГН *** 

3. Надка Стефанова Стоичкова, ЕГН *** 

4. Марсел Мартинов Атанасов, ЕГН *** 

5. Драгомира Георгиева Йорданова, ЕГН *** 

6. Мина Младенова Иванова, ЕГН *** 

7. Александър Аврамов Самоковлийски, ЕГН *** 

8. Марсел Пламен Величков, ЕГН *** 
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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 Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“. 

Постъпило е предложение от Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, 

регистрирана с Решение № 2066-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от 

Красимир Христов Янков чрез упълномощения представител Антони Георгиев Иванов 

с пълномощно от 28.02.2021г., с което Красимир Христов Янков е упълномощил 

Антони Георгиев Иванов да  регистрира за участие в изборите за народни 

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

издигнатите кандидати от Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“. 

Предложението е заведено под № 22 от 01.03.2021 г. в 15:33ч. 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 № 22 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 Красимир Христов Янков.  

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

кодекс - 2 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 № 2066-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 

гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 69 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКА 

ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. 

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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в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва :  

 

1. Елен Тонева Кокалинска, ЕГН *** 

2. Траян Никодимов Нинов, 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 „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“. 

Постъпило е предложение от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“, 

регистрирана с Решение № 2018-НС от 11.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Мая 

Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов чрез 

упълномощения представител Георги Христов Илинов с пълномощно, с което Мая 

Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов е упълномощил 

Георги Христов Илинов да  регистрира за участие в изборите  за народни 

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

издигнатите кандидати от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“. 

Предложението е заведено под № 23 от 01.03.2021 г. в 16:53 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 № 23 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 Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров 

Хаджигенов.  

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 

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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февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2018-НС от 11.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“, Районната избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 14 гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 70 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция „ИЗПРАВИ 

СЕ!МУТРИ ВЪН!“, в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва :  

1. Галина Иванова Таваличка - Георгиева, ЕГН *** 

2. Вергил Георгиев Кацов, ЕГН *** 

3. Благовест Ангелов Заркин, ЕГН *** 

4. Марио Красимиров Грахльов, ЕГН *** 

5. Любомир Иванов Стойков, ЕГН *** 

6. Ангел Димитров Ангелов, ЕГН *** 

7. Ивайло Пламенов Велинов, ЕГН *** 

8. Валентин Александров Миладинов,  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. 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 „Благоденствие-Обединение-Градивност“ . 

Постъпило е предложение от Партия„Благоденствие-Обединение- Градивност“, 

регистрирана с Решение № 2098-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Иван 

Минчев Габеров чрез упълномощения представител Данчо  Цветанов Стоянов с 

пълномощно с рег. №  1155 от 25.02.2021г., с което Иван Минчев Габеров е 

упълномощил Данчо Цветанов Стоянов да  регистрира за участие в изборите за народни 

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

издигнатите кандидати от Партия „Благоденствие – Обединение- Градивност “ . 

Предложението е заведено под № 24 от 02.03.2021 г. в 10:58ч. 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 № 24 от 02.03.2021 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 Иван Минчев Габеров.  

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

кодекс - 4 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 № 2098-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия„Благоденствие–Обединение-Градивност“, Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 

гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 71 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Партия„Благоденствие – 

Обединение- Градивност “, в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. 

в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва :  

1. Любомира Костадинова Карпузова, ЕГН *** 

2. Сирма Нинова Георгиева, ЕГН *** 

3. Стоян Кирилов Стоянов, ЕГН *** 

4. Руска Василева Якимова, 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: Допълване на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 04 април 2021г., регистриране с 

Решение № 58-НС/01.03.2021г. на Районна избирателна комисия- Кюстендил за участие 

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 Цветан Генчев Цветанов е упълномощил Виктор Владимиров 

Серафимов да  регистрира за участие 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


8 
 

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

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ . 

Предложението е заведено под № 25 от 02.03.2021 г. в 11:00ч. 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 № 25 от 02.03.2021 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 Цветан Генчов Цветанов.  

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

Изборния кодекс - 1 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 14 гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 72 – НС 

ДОПЪЛВА кандидатската листа под № 6, регистрирана с решение № 

58/01.03.2021г. на РИК – Кюстендил, като  

 РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА в кандидатската листа на „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 

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

изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение под № 6  както 

следва :  

 

6. Христо Василев Христов, 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. 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 Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“. 

Постъпило е предложение от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“, регистрирана с Решение № 2007-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК, 

представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов  и 

пълномощно за преупълномощаване  на Николай Димитров Табаков от 01.03.2021 г. да  

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

Десети изборен район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от Коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. 

Предложението е заведено под № 26 от 02.03.2021 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 № 26 от 02.03.2021 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  Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов за 

преупълномощаване на Николай Димитров Табаков от 01.03.2021 г.  

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

кодекс - 5 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 № 2007-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.,  

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след 

проведено гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 73 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, в изборите за народни 

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

направеното предложение както следва :  

1. Николай Димитров Табаков, ЕГН *** 

2. Стоян Николов Туповичарски, ЕГН *** 

3. Иво Николов Ников, ЕГН *** 

4. Димитър Захариев Нешев, ЕГН *** 

5. Иван Христов Пипонов, ЕГН *** 

 

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за 

народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.  
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 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 Коалиция „Граждани от Протеста“. 

Постъпило е предложение от Коалиция „Граждани от Протеста“, регистрирана с 

Решение № 2100-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, представлявана от Светозар Стоянов 

Съев и пълномощно за преупълномощаване  на Пейчо Димитров Касъров да  

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

Десети изборен район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от Коалиция „Граждани 

от Протеста“. 

Предложението е заведено под № 27 от 02.03.2021 г. в 12:02 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 № 27 от 02.03.2021 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  Светозар Стоянов Съев  за упълномощаване на Пейчо 

Димитров Касъров  

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

кодекс - 2 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 № 2100-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Коалиция „Граждани от Протеста“,  Районната избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 14 гласа „за“ и 

против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 74– НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция „Граждани от 

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

изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както следва :  

1. Иван Ганчев Ганев, ЕГН *** 

2. Александър Христов Драгиев, ЕГН *** 

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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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 „Глас Народен“. 

Постъпило е предложение от Партия „Глас Народен“, регистрирана с Решение 

№ 2068-НС от 16.02.2021  на ЦИК, представлявана от Светослав Емилов Витков и 

пълномощно за преупълномощаване  на Владислав Венциславов Чанев да  регистрира 

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

район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от Партия „Глас Народен“.. 

Предложението е заведено под № 28 от 02.03.2021 г. в 12:09 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 № 28 от 02.03.2021 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 25.02.2021 г. 

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

кодекс - 3 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 № 2068-НС/16.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „Глас Народен“,  Районната избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 14 гласа „за“ и против – 

няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 75 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Партия „Глас Народен“, в 

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

Кюстендилски, съгласно направеното предложение както следва :  

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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1. Яна Георгиева Панайотова, ЕГН *** 

2. Емил Димитров Костадинов, ЕГН *** 

3. Миглена Георгиева Ралчева, 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.9 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 „Движение ЗАЕДНО за промяна“. 

Постъпило е предложение от Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“., 

регистрирана с Решение № 2067-НС от 16.02.2021  на ЦИК, представлявана от Димитър 

Александров Митев и пълномощно за преупълномощаване  на Радослав Йорданов 

Радославов да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 04 април 

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

„Движение ЗАЕДНО за промяна“. 

Предложението е заведено под № 29 от 02.03.2021 г. в 13:20 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 № 29 от 02.03.2021 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 Димитър Александров Митев  за преупълномощаване на 

Радослав Йорданов Радославов 

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

кодекс - 5 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 № 2067-НС/16.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, Районната избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 14 гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 76 – НС 
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РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция „Движение 

ЗАЕДНО за промяна“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва:  

1. Радослав Йорданов Радославов, ЕГН *** 

2. Кристина Валентинова Иванова, ЕГН *** 

3. Диана Емилова Илиева, ЕГН *** 

4. Александър Симеонов Стоянов, ЕГН *** 

5. Георги Асенов Георгиев, 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.10 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 „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“. 

Постъпило е предложение от Партия „АБВ (Алтернатива за българско 

възраждане)“, регистрирана с Решение № 2054-НС от 15.02.2021  на ЦИК, 

представлявана от Румен Йорданов Петков и пълномощно за преупълномощаване  на 

Владимир Александров Тасев да  регистрира за участие в изборите  за народни 

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

издигнатите кандидати от Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“. 

Предложението е заведено под № 30 от 02.03.2021 г. в 14:10 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 № 30 от 02.03.2021 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 Румен Йорданов Петков  за преупълномощаване на Владимир 

Александров Тасев 

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

кодекс - 4 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 

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


14 
 

февруари 2021 год. на ЦИК  и Решение № 2054-НС/15.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, Районната 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено 

гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 77 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Партия „АБВ (Алтернатива 

за българско възраждане)“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 год. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение както 

следва:  

1. Валери Райчов Янев, ЕГН *** 

2. Сияна Огнянова Цветанова-Петрова, ЕГН *** 

3. Иван Иванов Занков, ЕГН *** 

4. Йордан Александров Стоймиров, 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.11 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 „АТАКА“. 

Постъпило е предложение от Партия „АТАКА“, регистрирана с Решение № 

2075-НС от 16.02.2021  на ЦИК, представлявана от Волен Николов Сиредорв и 

пълномощно за преупълномощаване  на Кристиян Роберт Димитров да  регистрира за 

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

район – Кюстендилски, издигнатите кандидати от Партия „АТАКА“. 

Предложението е заведено под № 31 от 02.03.2021 г. в 15:25 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 № 31 от 02.03.2021 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 Волен Николов Сидеров за преупълномощаване на Кристиян 

Роберт Димитров 

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

кодекс - 3 броя от кандидатите за народни представители на 04 април 2021 год.  
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 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 № 2075-НС/16.02.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на Партия „АТАКА“, Районната избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 14 гласа „за“ и против – няма, прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 78 – НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Партия „АТАКА“ в 

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

Кюстендилски, съгласно направеното предложение както следва:  

1. Кристиян Роберт Димитров, ЕГН *** 

2. Любка Стефанова Велинова, ЕГН *** 

3. Емилия Михайлова Костадинова, 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.12 от дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 69/02.03.2021 

г. в Районна избирателна комисия – Кюстендил. 

Постъпила е жалба с вх.№ 69/02.03.2021 г. в 09,57 ч. от Първан Ангелов Дангов 

регистриран като  кандидат за народен представител в листата на Коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., 

състояща се в това, че същия твърди, че са допуснати нарушения на изборното 

законодателсто при регистрацията на кандидатската листа на партия ПП ГЕРБ-СДС  за 

10 МИР – Кюстендил, като сочи че има съмнения относно  фалшив подпис в 

представената декларация /Приложение № 67–НС/ на Даниел Александров, при 

регистрацията за народни представители от листата на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ 

След докладване на жалбата  и проекта за решение от Силвия Петрова. 

Комисията по жалбите предлага следния проект за Решение: Оставя без уважение 

постъпилата жалба, поради липса на приложени писмени доказателства, на основание 

чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от Изборния кодекс. 

Венцеслав Механджийски: Има ли други предложения или становища по 

проекта за решение. Давам думата на г-жа Симеонка Манова. 

 г-жа Симеонка  Манова. Не съм съгласна с проекта за решение по следните 

съображения. На заседанието проведено на 01.03.2021 г. Районна избирателна комисия 

– Кюстендил извърши регистрация на кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС, 

тъй като от приложените документи е видно, че са спазени изискванията на изборното 
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законодателство. Твърдението, че приложената заявление-декларация не е подписана 

от кандидата за народен представител Даниел Александров, това е обстоятелство което 

не може да бъде проверено от комисията и затова предлагам като за проект за решение 

– жалбата да се изпрати по компетентност на РП-Кюстендил за извършване на 

проверка.  

Г-жа Мария Чочова: Районната избирателна комисия не е компетентна да 

разследва изложените в жалбата на г-н Дангов съмнения. Но предвид на това, че 

жалбата е депозирана именно на вниманието на РИК – Кюстендил, би следвало да бъде 

взето решение за изпращане на същата по компетентност на Районна прокуратура – 

Кюстендил. С оглед на това се присъединявам към изложеното от г-жа Манова и моля 

да бъде подложено и нейното предложение на гласуване. 

Г-жа Таня Атанасова: Не съм съгласна с изразените мнения. Няма изискване 

подписите да бъдат полагани пред комисията. 

Венцеслав Механджийски: Да подложим на гласуване двата проекта за решение. 

Първо за решението на комисията по жалбите към РИК – Кюстендил, а второ – проекта 

за решение на г-жа Манова. Който е съгласен с проекта за решение на комисията по 

жалбите моля да гласува. 

След проведено гласуване  с 10 гласа „За“,  4 гласа „Против“ и проведено 

гласуване на второто предложение за проект на решение с 4 гласа „За“ и 10 гласа 

„Против“. 

На основание чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от Изборния кодекс, 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след 

проведено гласуване с 10 гласа  „за“ и  4 гласа „против“, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 79 – НС 

Оставя без уважение постъпилата жалба, поради липса на приложени писмени 

доказателства. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 

в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му. 

 

                                                              Председател:    / П / 

                                                                                    / Венцеслав Благоев Механджийски/ 

                                                                Секретар:  / П / 

                                                                                  / Симеонка Асенова Велкова-Манова/ 


