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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 

гр. Кюстендил, 04 юни 2021 година 

 

 Днес, 04.06.2021 година от 17.50 часа в заседателната зала, находяща се на втори 

етаж в сградата на Читалище "Братство 1869“ в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ 

№ 18 се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район  - 

Кюстендилски. 

 На заседанието присъстваха: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина -

председател на РИК, Илиян Георгиев Хаджийски – зам.-председател на РИК, 

Венцеслав Благоев Механджийски – секретар на РИК, Десислава Василева 

Костадинова-Стоянова – член на РИК, Евелина Стефанова Нешева – член на РИК, 

Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК, Катя Георгиева Димитрова – член на РИК, 

Симеонка Асенова Велкова-Манова – член на РИК, Александра Колева – член на РИК, 

и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК 

 Отсъстваха: Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Йорданка 

Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК и Миленка Цекова Стоянова – член на 

РИК 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП БРИГАДА в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

2. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „БЪЛГАРИЯ НА 

ТРУДА И РАЗУМА“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3.  Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ 

ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети            

изборен район – Кюстендилски, 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 
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Колеги, има ли предложения за включване в дневния ред на други точки? Не 

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред с  10 гласа „За“, „Против“ – 

няма. 

По т.1 от дневния ред:  Регистрация и обявяване на кандидатска листа 

предложена от ПП БРИГАДА в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП БРИГАДА за 

регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

С Решение № 134-НС/26.05.2021 г., ПП БРИГАДА е регистрирана  за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в ЦИК. Партията се представлява 

от Арбен Ефремов Хавальов. С пълномощно от 01.06.2021г. последният е 

упълномощил Сафидин Ахмедов Имамов с правата да представлява ПП БРИГАДА 

пред Районните избирателни комисии и с други права съгласно съдържанието на 

пълномощното, описано по-горе в изборите за народни представители на 11 юли 2021 

г., както и за издигането на кандидати  от ПП БРИГАДА в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 03 от 03.06.2021 г. в 09:05 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 

юли 2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 68-НС от изборните 

книжа/ и под № 03 от 03.06.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни 

представители  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по чл.253, ал. 1 

от Изборния кодекс /Приложение № 69 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

1. Пълномощно   – 1 бр. 

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

кодекс – 1 брой, подписан от кандидата за народен представител. 

   Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 118-

НС/25 май 2021 г. 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 № 118-НС от 25.05.2021 

година на ЦИК  и Решение № 134-НС/26.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

БРИГАДА,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно гласуване  с  10  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 36-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП БРИГАДА, в изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

съгласно направеното предложение, както следва: 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1 Ивайло Цветков Чобанов 
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Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината  БРИГАДА 

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 кандидати 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   на всяко от лицата да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК  /Приложение № 70-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 

предложена от ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА 

И РАЗУМА“ за регистриране на кандидатска листа за народни представители в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

С Решение № 123-НС/25.05.2021 г. ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в ЦИК. 

Същата е представлявана от Георги Петков Манолов в качеството му на председател и 

представляващ партията, ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“. Същият е 

преупълномощил Антон Стойнев Александров с пълномощно от 30.05.2021г. да внесе 

предложение /Приложение № 64-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в 

изборите  за народни представители на 11 юли 2021 г. издигнатите кандидати от ПП 

„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ в  Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски. 

  
Предложението е заведено под № 04 от 03.06.2021 г. в 12:05 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 

юли 2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 68-НС от изборните 

книжа/ и под № 04 от 03.06.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни 

представители  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по чл.253, ал. 1 

от Изборния кодекс /Приложение № 69 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

1. Пълномощно от 30.05.2021г. – 1 брой; 

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

кодекс – 2 броя, подписани от кандидатите за народни представители. 

   Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 118-

НС/25 май 2021 г. 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 № 118-НС от 25.05.2021 

година на ЦИК  и Решение № 123-НС/25.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, Районна избирателна комисия в Десети изборен 

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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район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с  10  гласа „За“, „Против“ 

– няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 37-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРИЯ НА 

ТРУДА И РАЗУМА“, в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. в 

Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както 

следва: 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1 Антон Стойнев Александров 

 

2. Татяна Виденова Иванова 

 

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината БТР – БЪЛГАРИЯ 

НА ТРУДА И РАЗУМА. 

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 кандидати 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   на всяко от лицата да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК  /Приложение № 70-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 

предложена от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски,  

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

С Решение № 130-НС/26.05.2021 г.  ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“  е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в ЦИК. 

Същата е представлявана от Цветан Генчев Цветанов  председател на партия ПП 

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ с пълномощно е преупълномощил Цветан Валериев 

Николов  да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 11 юли 

2021 г. издигнатите кандидати от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 05/04.06.2021 г. в 10:15 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 

юли 2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 68-НС от изборните 

книжа/ и под № 05/04.06.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  

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 изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 69 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

1. Пълномощни – 2 бр.; 

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

кодекс – 6 броя, подписани от кандидатите за народни представители.. 

   Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 118-

НС/25 май 2021 г. 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 № 118-НС от 25.05.2021 

година на ЦИК  и Решение № 130-НС/26.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“,  Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 10 гласа „За“, „Против“ – 

няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 38-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. в Десети изборен 

район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1 Милослав Юриев Методиев 

 

2  Светлин Яник Зарев 

 

3 Юри Андонов Пашев 

 

4 Мария Михайлова Манева  

 

5 Христо Василев Христов  

 

6 Светлана Димитрова Тезгетарска 

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината 
ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 

  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 кандидати 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   на всяко от лицата да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК  /Приложение № 70-НС от 

изборните книжа/ за регистрация на кандидат за народен представител. 

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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   Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  / П / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 


