
Дневен ред  

29.03.2021 г. от 17:00 ч. 

№ Относно Докладва 

1 1. ОТНОСНО:   Промяна в състава на членовете на СИК 

на територията на община Рила, област Кюстендил, за 

произвеждане на изборите за народни представители 

на 4 април 2021 година. 

Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

2. ОТНОСНО:   Промяна в състава на членовете на СИК 

на територията на община Кюстендил, област 

Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

 

3. ОТНОСНО:   Промяна в състава на членовете на СИК 

на територията на община Сапарева баня, област 

Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

 

4. ОТНОСНО:   Публикуване на упълномощени 

представители на Коалиция ГЕРБ – СДС за изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.. 

Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

5. ОТНОСНО:   Регистрация на застъпници на кандидатите 

на кандидатска листа, издигната от Коалиция 

„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! за изборите за народни 

представители на 04 април 2021 г. в Десети изборен  

район – Кюстендилски. 

Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

6. ОТНОСНО:   Промяна в състава на членовете на СИК 

на територията на община Дупница, област 

Кюстендил, за произвеждане на изборите за народни 

Венцеслав 

Механджийски 

председател на 

РИК - Кюстендил 



представители на 4 април 2021 година. 

Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

7. ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени 

представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.. 

Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

8. Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Трекляно, област Кюстендил, 

за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

     Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

9.  Относно: Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Бобошево, област Кюстендил, 

за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

    Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

10. Относно Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Бобов дол, област Кюстендил, 

за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

     Докладва: 
Венцеслав 

Механджийски 

11. Относно: постъпила жалба вх. № 259/28.03.21г.от Огнян 

Кирилов Иванов, упълномощен представител на ПП “Има 

Такъв Народ“относно поставяне на агитациионни материали. 

                                                                              Докладва: 

Венцеслав Механджийски 

12 Относно: Докладване на постъпила жалба от Коалиция 

„БСП за България“ относно поставени агитационни 

материали в подкрепа на коалиция „ГЕРБ-СДС“  

1.  

 


