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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В  ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 24-НС 

гр. Кюстендил, 03 април 2021 година 

 

 Днес, 03 април 2021 година от 20,30 часа в заседателната зала, находяща се на 

втори етаж в сградата на Община Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1  се проведе заседание 

на Районна избирателна комисия –Десети изборен район  - Кюстендилски.  

 

На заседанието присъстваха: Венцеслав Благоев Механджийски - председател на 

РИК, Александра Колева – зам.-председател на РИК, Гергана Ангелова Георгиева – зам.-

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

Джоглева Стамболийска - член на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов - член на РИК, ,  

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

Мария Димитрова Чочова - член на РИК,  Цветанка Емилова Харалампиева - член на 

РИК, Мария Георгиева Чомакова - член на РИК Надежда Иванова Станимирова - член 

на РИК   

 

Отсъстваха:  Миленка Цекова Стоянова- член на РИК Таня Каменова Атанасова-

Здравкова - член на РИК и Десислава Василева Костадинова-Стоянова-член на РИК 

 

          Заседанието се проведе при следния  

 

                                                              ДНЕВЕН РЕД: 

1. Публикуване на упълномощени представители на „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И 

НФСБ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 

2. Публикуване на упълномощени представители на  Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 

при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г 

3. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 4 

април 2021 година. 

4. Публикуване на упълномощени представители на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ при 

произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

5. Публикуване на упълномощени представители на ПП АБВ при произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

6. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област 

Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 

година. 

7. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кочериново, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 4 

април 2021 година. 
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8. Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО“ при произвеждане на изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. 

9. Публикуване на упълномощени представители на КП БСП за БЪЛГАРИЯ при 

произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г 

10. 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. 

11. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  за изборите за народни представители на 04 април 

2021 г. в Десети изборен  район – Кюстендилски. 

12. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  за изборите за народни представители на 04 април 

2021 г. в Десети изборен  район – Кюстендилски. 

13. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от 

Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за изборите за народни 

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

14. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Невестино, област 

Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 

година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

Колеги, има ли  предложения за включване в дневния ред на други точки. Не виждам 

желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред: „За“-  12, „против“ няма.  

По т.1 от дневния ред:  Публикуване на упълномощени представители на 

„Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“ при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 

С вх. №436/02.04.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от 

„Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“ и списък на 7 броя упълномощени 

представители при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 

г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 7  /седем/ броя 

упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 

2149-НС/ 01.03.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 

01.03.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа „за“ и против – няма, 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 218-НС 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил  7 /седем/ броя 

упълномощени представители на „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“, съгласно 

приложение към настоящото решение. 

№ по 

ред име пълномощно  

1 Георги Янков Георгиев №2/02,04,2021 

2 Янис Иво Янков №2/02,04,2021 
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3 Марио Иванов Вучков №2/02,04,2021 

4 Йордан Ивайлов Недялков №2/02,04,2021 

5 Радослав Иванов Георгиев №2/02,04,2021 

6 Георги Христов Илков №2/02,04,2021 

7 Асен Иванов Стършелов №2/02,04,2021 

. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т. 2 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на  

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

С вх. №438/02.04.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Коалиция 

„БСП за БЪЛГАРИЯ“ и списък на 9 броя упълномощени представители при 

произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.. Приложено е 

заявление и списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 8 /осем/ броя 

упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 

2149-НС/ 01.03.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 

01.03.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа „за“ и против – няма, 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 219-НС 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 8 /осем/ броя 

упълномощени представители на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ , както следва: 

№ 

по 

ред Име Пълномощно 

1 Петър Бойчов Чорбаджийски № 1   04.04.2021 

2 Стойне Георгиев Райнов № 2  04.04.2021 

3 Елка Костадинова Чучуганова № 3   04.04.2021 

4 Явор Илчов Дамянов № 4   04.04.2021 

5 Емилия Пламенова Асенова № 5   04.04.2021 

6 Георги Василев Кюнчарски № 6   04.04.2021 

7 Веска Иванова Сусанина № 7   04.04.2021 

8 Петър Боянов Годинов № 8   04.04.2021 

 

ОТКАЗВА регистрация на 1 /един/ брой упълномощени представители. - Димитър 

Миланов Милошов имената на лицето не съвпадат с НБД Население. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 
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По т. 3 дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на 

община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- ПП ДПС с вх.№ 456/03.04.2021 г.. 

- КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  с вх.№ 456/03.04.2021 г. и вх.№ 458/03.04.2021 г. и 

№ 459/03.04.2021 г.; вх. № 466/03.04.2021г. 

- КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ вх.№ 

460/03.04.2021 г. 

- ПП ГЕРБ с вх.№ 461/03.04.2021 г.; вх. № 472/03.04.21г.и вх.№ 477/03.04.21г. 

в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кюстендил     

                      

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с   12    гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ №220–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил  

съгласно направените предложения от  ПП ДПС, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ и ПП ГЕРБ, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

102900003 Освобождава като член Бойко Милев Георгиев 

 Назначава като член София Атанасова Василева 

102900012 Освобождава като секретар Аделина Атанасова Таскова-Стоянова 

 Назначава като секретар Силвия Първанова Георгиева 

102900017 Освобождава като член Мартин Валериев Методиев 

 Назначава като член Исус Златков Симеонов 

102900017 Освобождава като член Васил Димитров Босачки 

 Назначава като член  Румяна Георгиева Пейчева 

102900020 Освобождава като член Цветелина Милчова Илиева 

 Назначава като член Евелина Любенова Сотириу 

102900023 Освобождава като председател Александра Тонева Алайкова 

 Назначава като председател Мария Йорданова Вучкова 

102900029 Освобождава като секретар Антоанета Владимирова Трънска 

 Назначава като секретар Михаела Михайлова Джонева 

102900030 Освобождава като член Антоанета Николова Методиева 

 Назначава като член Павел Георгиев Колев 

102900037 Освобождава като член Цветанка Василева Йорданова 

 Назначава като член Аделина Стефанова Янчева 

102900054 Освобождава като член Ангелина Младенова Христова 

 Назначава като член Лора Пламенова Атанасова 

102900056 Освобождава като зам.-председател Любомир Димитров Гошев 

 Назначава като зам.-председател Максимилиян Николаев Емилов 

102900060 Освобождава се като член Соня Златанова Коцева 

 Назначава като член Ирена Руменова Харалампиева 

102900112 Освобождава като секретар Таня Йорданова Максимова 
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 Назначава като секретар Борислав Руменов Иванов 

102900114 Освобождава като секретар Соня Йорданова Младенова 

 Назначава като секретар Вероника Сашева Любенова 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

На назначените членове СИК да се издадат удостоверения – Приложение №27-

НС. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т. 4 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на ПП 

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ при произвеждане на изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. 

С вх. № 455/03.04.2021  г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от ПП „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ и списък на 2  броя упълномощени представители при произвеждане 

на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.. Приложено е заявление и 

списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 1 /един/ брой 

упълномощен  представител са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 

2149-НС/ 01.03.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 

01.03.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа „за“ и против – няма, 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 221-НС 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил  1 /един/  брой 

упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва: 

№ по  
ред Име Пълномощно 

1 Георги Георгиев Бонев 15/31.03.2021 г. 

 

ОТКАЗВА регистрация на 1 /един/ брой упълномощени представители – 

Владислав Владимиров Тасков – лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение 

„Гражданска мрежа – Кюстендил“ 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т. 5 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на ПП 

АБВ при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

С вх. № 457/03.04.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от ПП АБВ и 

списък на 42 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.. Приложено е заявление и списък на хартиен 

и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 42 /четиридесет и 

двама/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК 

и Решение № 2149-НС/ 01.03.2021 г. на ЦИК. 
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На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 

01.03.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа „за“ и против – няма, 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 222-НС 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 42 /четиридесет и 

двама/ броя упълномощени представители на ПП АБВ, както следва: 

№ по 

ред Име Пълномощно 

1.  Иван Райчов Янев №10/26.03.2021г. 

2.  Роза Христова Янева №10/26.03.2021г. 

3.  Иво Иванов Асенов №10/26.03.2021г. 

4.  Емилия Костадинова Христова №10/26.03.2021г. 

5.  Ванеса Ивова Иванова №10/26.03.2021г. 

6.  Румяна Любомирова Асенова №10/26.03.2021г. 

7.  БЛАГА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА №10/26.03.2021г. 

8.  Владимир Александров Тасев №10/26.03.2021г. 

9.  Емил Стоянов Димитров №10/26.03.2021г. 

10.  Василка Емилова Стоянова №10/26.03.2021г. 

11.  Стоян Димитров Стоянов №10/26.03.2021г. 

12.  Лъчезара Иванова Димитрова №10/26.03.2021г. 

13.  Драгомира Руменова Карпузова №10/26.03.2021г. 

14.  Александра Пламенова Славкова №10/26.03.2021г. 

15.  Росица Иванова Стоилова №10/26.03.2021г. 

16.  Наташа Александрова Йорданова №10/26.03.2021г. 

17.  Иван Валериев Милчов №10/26.03.2021г. 

18.  Веселка Борисова Владимирова №10/26.03.2021г. 

19.  Радостина Благоева Илиева №10/26.03.2021г. 

20.  Василка Спасова Илиева №10/26.03.2021г. 

21.  Десислава Василева Борисова №10/26.03.2021г. 

22.  Марин Драганов Йорданов №10/26.03.2021г. 

23.  Гинка Атанаскова Йорданова №10/26.03.2021г. 

24.  Вяра Ангелова Адамска -Миленкова №10/26.03.2021г. 

25.  ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИЛЕНКОВ №10/26.03.2021г. 

26.  Живко Бориславов Живков №10/26.03.2021г. 

27.  Анелия Благоева Милчева №10/26.03.2021г. 

28.  Надежда Петрова Станкова №10/26.03.2021г. 

29.  Иво Кирилов Станков №10/26.03.2021г. 

30.  Веселина Викторова Христова №10/26.03.2021г. 

31.  Александър Георгиев Тасев №10/26.03.2021г. 

32.  Васко Георгиев Чингаров №10/26.03.2021г. 

33.  Венета Стоилова Чингарска №10/26.03.2021г. 

34.  Радка Николова Петрова №10/26.03.2021г. 

35.  Камен Иванов Петров №10/26.03.2021г. 

36.  Мирослав Валериев Петров №10/26.03.2021г. 

37.  Камелия Красимирова Миленкова №10/26.03.2021г. 
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38.  Николинка Георгиева Чангулева №10/26.03.2021г. 

39.  Рая Василева Чангулева №10/26.03.2021г. 

40.  Милен Василев Крумов №10/26.03.2021г. 

41.  Евелина Василева Крумова №10/26.03.2021г. 

42.  Светлин Георгиев Владимиров №10/26.03.2021г. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т.6 от дневния ред. Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- ПП ДПС с вх. 474/03.04.2021 г. 

- КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  с вх.№ 464/03.04.2021 г. и вх.№ 471/03.04.2021 г. 

- КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ вх.№  

473/03.04.2021 г. 

 

в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Дупница  

                      

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с  12    гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ №223–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница,   

съгласно направените предложения от  „БСП за БЪЛГАРИЯ“ и КП „ОБЕДИНЕНИ 

ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ и ПП ДПС, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

104800007 Освобождава като председател Ангел Георгиев Иванов 

 Назначава като председател Миглена Бойчова Христова 

104800007 Освобождава като зам.-председател Кети Петрова Вучкова 

 Назначава като зам.-председател Петър Методиев Вучков 

104800013 Освобождава като член Десислава Георгиева Лазарова 

 Назначава като член Лариса Михайлова Германова 

104800006 Освобождава като член Александър Любомиров Алексиев 

 Назначава като член Десислава Георгиева Лазарова 

104800040 Освобождава като секретар Дафинка Славева Демиревска 

 Назначава като секретар Габриела Георгиева Цветкова 

104800045 Освобождава като председател Петър Методиев Вучков 
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 Назначава като председател Кети Петрова Вучкова 

104800045 Освобождава като член Снежана Василева Симеонова 

 Назначава като член Силвена Живкова Лечева 

104800057 Освобождава като член Георги Василев Вуков 

 Назначава като член Момчил Димитров Георгиев 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т.7 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- ПП ДПС с вх. № 469/03.04.2021 г. 

 

в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кочериново  

                      

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с   12    гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 224–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кочериново  

съгласно направените предложения от  ПП ДПС, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

104100016 Освобождава като член Григор Георгиев Григоров 

 Назначава като член Ирена Димитрова Тодорова 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т. 8 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

С вх. № 470/03.04.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и списък на 3 броя упълномощени представители 

при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.. Приложено 

е заявление и списък на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  3 /три/ броя 

упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 

2149-НС/ 01.03.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 

01.03.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа „за“ и против – няма, 

прие следното 
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РЕШЕНИЕ №225-НС 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 3/три/ броя 

упълномощени представители на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, като 

следва: 

№ по 

ред Име Пълномощно 

1 Надежда Василева Градевска 02-27-21 

2 Симон Йорданов Лефтеров 01/01.04.2021 

3 Кирил Павлов Вуковски 02/01.04.2021 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

По т. 9 от дневния ред: Публикуване на упълномощени представители на КП 

БСП за БЪЛГАРИЯ при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 

2021 г. 

С вх. № 468/03.04.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от КП БСП за 

БЪЛГАРИЯ и списък на 7 броя упълномощени представители при произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.. Приложено е заявление и списък 

на хартиен и технически носител. 

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  7 /седем/ броя 

упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 

2149-НС/ 01.03.2021 г. на ЦИК. 

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 

01.03.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа „за“ и против – няма, 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 226-НС 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил  7 /седем/  броя 

упълномощени представители на КП БСП за БЪЛГАРИЯ, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

 

Име Пълномощно 

Ивета Иванова Стамболийска 1/03.04.2021 

Татяна Иванова Стамболийска 2/03.04.2022 

Даниела Бойчова Стамболийска 3/03.04.2023 

Маргарита Стоянова Гаведска 4/03.04.2024 

Гергана Асенова Евтимова 5/03.04.2025 

Александър Костадинов Ризаков 6/03.04.2026 

Аделина Руменова Велинова 7/03.04.2027 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му. 
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По т.  10 от дневния ред: 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. 

Постъпило е заявление към вх. № 1 от 03.04.2021 г. , 10:11 ч. /Приложение № 40-

НС  от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската 

листа, издигната от  Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“ в изборите за народни 

представители на  04 април 2021 г. Заявлението е подписано от Георги Христов Илинов 

- упълномощен представител на коалицията 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 

и чл.118 от ИК и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, 

съдържащ имената на 3 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е 

представен и в електронен вид. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК 

и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 227-НС 

  

            РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  3 /трима/ броя на кандидатите от кандидатската 

листа издигната от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“ в изборите за народни 

представители на  04 април 2021 г., както следва: 

№ по 

ред Име 

1 Явор Янчов Спиридонов 

2 Таня Иванова Димитрова 

3 Татяна Танева Илиева 

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т.  11 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  за изборите за народни 

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

Постъпило е заявление  към вх. №4/03.04.2021 г., 10:47 ч. /Приложение № 40-

НС  от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската 

листа, издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  в изборите за народни 

представители на  04 април 2021 г. Заявлението е подписано от Валери Евтимов Тотевски 

- упълномощен представител на коалицията. 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 

и чл.118 от ИК и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, 

съдържащ имената на 1 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е 

представен и в електронен вид. 
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На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК 

и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ №228-НС 

  

            РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 1 /един/ брой  на кандидатите от кандидатската 

листа издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  в изборите за народни 

представители на  04 април 2021 г. – Зорка Георгиева Тачова-Пенкова, ЕГН *** 

ИЗДАВА удостоверения на регистрирания застъпник. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т. 12 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  за изборите за народни 

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

Постъпило е заявление  към вх. №4/03.04.2021 г., 15:15 ч. /Приложение № 40-

НС  от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската 

листа, издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  в изборите за народни 

представители на  04 април 2021 г. Заявлението е подписано от Александър Димитров 

Анин  - упълномощен представител на коалицията. 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 

и чл.118 от ИК и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, 

съдържащ имената на  11 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът 

е представен и в електронен вид. 

След извършена проверка, се установи, че за едно от лицата е налице 

несъответствие. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК 

и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 229-НС 

  

            РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 10 броя  на кандидатите от кандидатската листа 

издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  в изборите за народни представители 

на  04 април 2021 г., както следва: 

Име 

Катя Георгиева Димитрова 

Венцеслав Спасов Зарев 

Снежанка Иванова Станоева 

Чавдар Василев Милошев 

Анна Димитрова Кърнолска 

Светослав Кирилов Бошнаков 
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Бойка Иванова Тодорова 

Мануел Емилов Илиев 

Дачко Славчов Дачков 

Емил Емилов Тодоров 

 

Отказва да регистрира като застъпник Стоян Александров Филипов – лицето е 

регистрирано като член на СИК 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т.  13 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

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

район – Кюстендилски. 

Постъпило е заявление  към вх. № 5 /03.04.2021 г., 12:40 ч. /Приложение № 40-

НС  от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската 

листа, издигната от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  в 

изборите за народни представители на  04 април 2021 г. Заявлението е подписано от 

Камелия Петрова Андонова - упълномощен представител на партията. 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 

и чл.118 от ИК и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, 

съдържащ имената на 23 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът 

е представен и в електронен вид. 

След извършена проверка, се установи, че за две от лицата е налице 

несъответствие. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК 

и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно гласуване с  12  гласа 

„за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 230-НС 

  

            РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ  21 /двадесет и един/ броя на кандидатите от 

кандидатската листа издигната от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“  в изборите за народни представители на  04 април 2021 г., както следва: 

  

Име 

Мирослав Веселинов Стефанов 

Красимир Кирилов Матеев 

Десислава Любомирова Шипарова 

Мирослава Кирилова Илиева 

Роберто Радославов Александров 

Деница Антониева Христова 
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Снежанка Владимирова Пенова 

Андрей Андреев Стойков 

Радислав Николаев Петров 

Мириана Димитрова Стойнева 

Лалка Тодорова Ушатова 

Гергана Николова Станимирова 

Мария Никифорова Стоянова 

Лозка Ванчева Крушовска 

Надка Иванова Георгиева 

Ива Любенова Ямандиева 

Дейвид Кирилов Драгомиров 

Симона Русланова Драгомирова 

Димче Ямандиев 

Радослав Йорданов Малинов 

Здравко Николаев Никлев 

 

ОТКАЗВА да регистрира като застъпник  2 /два/ броя, поради следните грешки: 

 Василена Данаилова Василева и Йорданка Юлиянова Стоянова – имената на лицата не 

съвпадат с НБД. 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

По т. 14 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на територията 

на община Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 година. 

Постъпили са предложения:   

- ПП ГЕРБ с вх. № 478/03.04.2021 г. 

 

в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Кочериново  

                      

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено 

поименно гласуване с  12   гласа „за“ и против – няма, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 231–НС 

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино  

съгласно направените предложения от  ПП ГЕРБ, както следва: 

 

СИК № Трите имена 

103100002 Освобождава като зам. председател Александрина Людмилова 

Николаева 

 Назначава като зам. председател Венелина Николова Георгиева 
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Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /   П   / 

  /Венцеслав Механджийски/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

              /Симеонка Асенова Велкова – Манова/ 


