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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 

гр. Кюстендил, 8 юни 2021 година 

 Днес, 8 юни 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, Мария 

Димитрова Чочова – 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, Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на 

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

РИК, Миленка Цекова Стоянова – член на РИК и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

– член на РИК 

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 

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

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от 

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители на 

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

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от 

Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА -КОД, БЗНС, БДФ, 

СЕК“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен 

район – Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от 

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в изборите за народни представители 

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

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни 

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

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 



 

2 
 

6. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от 

ПП“АТАКА“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети 

изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

7. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

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

виждам желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 13 гласа „Против“ – 

няма. 

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

предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни 

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

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“ 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 № 132-НС/26.05.2021 г.  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е 

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

Същата е представлявана от Мустафа Сали Карадайъ – председател  на ПП 
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ С изрично пълномощно № 149/04.06.2021 г. същият е 

упълномощил Стоян Генчев Стоянов с права да представлява партията.. От своя страна Стоян 

Стоянов с пълномощно № 01-10-/04.06.2021 г. е преупълномощил Емил Венев Атанасов да 

внесе предложението на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в 

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

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в  Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 17 от 08.06.2021 г. в 10:37 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 № 17 от 08.06.2021 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 – 2 бр.; 

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

кодекс – 8 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 № 132-НС/26.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 13 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 49-НС 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ“, 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 Постоянен адрес 

1 Стоян Генчев Стоянов обл. София, общ. Столична, гр. София, 

ул.“Ген.Столетов“ 98, ет.3, ап.7 

2. Николина Красимирова Спасова обл. Софийска, общ. Самоков, гр. 

Самоков, ж.к.“Самоково 37, вх. Г, 

ет.1, ап.4 

3 Васимир Иванов Радулов обл. София, общ. Столична, гр. София, 

ж.к. “Илинден“ 120А, ет.6, ап.17 

4 Кирил Георгиев Ленгарски обл. Софийска, общ. Костинброд, гр. 

Костинброд, ул.“Димчо Деблянов“ № 

13А 

5 Росица Крумова Илчова обл. София, общ. Столична, гр. София, 

ул.“Цар Самуил“ 124, вх. А, ет.6, ап.16 

6 Стефан Стефанов Йорданов обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. 

Дупница, ул.“Скопие“ 26 

7 Любомир Асенов Дамянов обл. София, общ. Столична, гр. София, 

ул.“Майор Томпсън“ 54, вх. А, ет.2, 

ап.4 

8 Николай Данаилов Пешев  обл. София, общ. Столична, гр. 

София, ул.“Симеонов век 4“, бл. 266. 

А, вх. А 

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината Движение за права и 

свободи - ДПС 

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

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

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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 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН!“ 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 № 120-НС/25.05.2021 г. Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ е 

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

Същата е представлявана от Мая Божидарова Манолова-Найденова чрез Мая Найчова 

Стоилова с пълномощно да  регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 11 юли 2021 г. издигнатите кандидати от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН!“ в  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 18 от 08.06.2021 г. в 11:27 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 № 18 от 08.06.2021 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 - 8 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 № 120-НС/25.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“,  Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 13 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 50-НС 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН!“, 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 Постоянен адрес 

1 Галина Иванова Таваличка-

Георгиева 

гр. Кюстендил, ул. “Людмил 

Янков“ 31, вх. В, ап.3 

2.  Вергил Георгиев Кацов с .Яхиново, ул .“Васил Левски“ № 

31 

3 Мариана Емилова Велинова гр. Дупница, ул.“Македония“ 18 

4 Марио Красимиров Грахльов с. Сапарево, ул. “Морава“ 19 

5 Любомир Иванов Стойков с. Ябълково, общ. Кюстендил, 

ул.“Кирил и Методий“ № 15 
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6 Ангел Димитров Ангелов гр. Кочериново, обл. Кюстендил, 

ул. “Никола Вапцаров“ № 21 

7 Ивайло Пламенов Велинов гр. София, ул. “Алабин“ 50,ет.4 

8 Валентин Александров Миладинов гр. Благоевград, ж.к. “Ален мак“, 

бл.39, вх. Б 

Наименование на коалицията за отпечатване върху бюлетината ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН! 

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 Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА -КОД, БЗНС, 

БДФ, СЕК“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен 

район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от Коалиция „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА -КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ 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 №143-НС/26.05.2021г. и променено с Решение № 181-НС/ 06.06.2021 

г.  Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ е 

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

С пълномощно Петър Стефанов Москов в качеството си на представляващ Коалиция 
„НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ е упълномощил 

Красимир Първанов Ранов да  регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 11 юли 2021 г. издигнатите кандидати от Коалиция „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ в  Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 19 от 08.06.2021 г. в 11:35 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 № 19 от 08.06.2021 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 брой; 

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

кодекс - 8 броя, подписани от 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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   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, Решение № 143-НС/26.05.2021г. и променено с Решение № 181-НС/ 

06.06.2021 г. „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД, БЗНС, БДФ, 

СЕК“  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след 

проведено поименно гласуване  с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 51-НС 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“, 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 Постоянен адрес 

1 Красимир Първанов Ранов гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, 

ул.“Шипка“ № 1 

2 Румяна Ангелова 

Гиргинова 

гр. Дупница, общ. Дупница, ул. „Начо 

Величков“ № 18 

3 Капка Кирилова Атанасова-

Пашалийска 

гр. Кюстендил, ул.“Дондуков“ 55, ет.4, 

ап.10 

4 Кирил Василев Кирилов гр. Кюстендил, ул.“Иларион Ловчански“ 

№ 18, ет.2 

5 Ивайло Георгиев 

Хаджийски 

с. Блажиево, общ. Бобошево, 

ул.“Демокрация“ № 16 

6   

7 Красимир Стоянов Стоянов гр. София, бул.“Мария Луиза“ № 108А 

8 Стефан Методиев Йорданов с. Мламолово, общ. Бобов дол, 

ул.“Родопи“ № 11 

Отказва да регистрира кандидата за народен представител предложен от 

Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ под 

№ 6  Иван Александров Александров, ЕГН * тъй като  същият не отговаря на 

изискванията на чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България и решение № 118-

НС ОТ 25.05.2021г. на ЦИК.  

Същият към датата на произвеждане на изборите за народни представители на 

11.07.2021г. няма навършени 21- години. 

Наименование на коалицията за отпечатване върху бюлетината НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД, БЗНС, БДФ, СЕК"   

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 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.4 от дневния ред: Регистрация и обявяване на кандидатска листа 

предложена от Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в изборите за народни 

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

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от Коалиция „Движение ЗАЕДНО 

за промяна“ 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 № 147-НС/26.05.2021 г.  Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е 

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

Същата е представлявана от Димитър Александров Митев в качеството му на 

представляващ Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“. С пълномощно от 30.05.2021 г.  е 

упълномощил Радослав Йорданов Радославов да регистрира за участие в изборите  за 

народни представители на 11 юли 2021 г. издигнатите кандидати от Коалиция 

„Движение ЗАЕДНО за промяна“   в  Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 20 от 08.06.2021 г. в 12:25 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 № 20 от 08.06.2021 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 – 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 № 147-НС/26.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“  Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 13 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 52-НС 

 

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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РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция „Движение 

ЗАЕДНО за промяна“, 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 Постоянен адрес 

1 Радослав Йорданов Радославов гр. Дупница, ул.“Тютюнева 

долина“ № 16 

2 Елица Ненкова Димова гр. София, ул.“Цариградско шосе“ 

№ 75, бл.103, ет.6 

3 Александър Пламенов 

Стамболийски 

гр. Благоевград, ж.к.“Еленово“ № 

117 

4 Вероника Руменова Темелкова гр. Благоевград, ул.“Тодор 

Александров“ № 43 

5 Людмила Александрова 

Костадинова 

гр. Благоевград, ул.“Мара Бунева“ 

№ 14 

6 Кристина Валентинова Иванова гр. София, ж.к. “Разсадника“, бл.65, 

вх.Е, ет.9 

Наименование на коалицията за отпечатване върху бюлетината Движение 

ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП 

ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) 

  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.5 от дневния ред: Регистрация и обявяване на кандидатска листа 

предложена от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за 

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

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 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 № 138-НС/26.05.2021 г.  Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо 

Любомиров Иванов, представляващи коалицията и лично подписали предложението , 

Приложение № 64- НС. С  пълномощно от 06.06.2021 г. същите са упълномощили 

Николай Димитров Табаков , в качеството си на представляващи Коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, да  подаде и  регистрира за участие в 

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

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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Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в  Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 21 от 08.06.2021 г. в 13:50 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 № 21 от 08.06.2021 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 - 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 № 138-НС/26.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“,  Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  

с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 53-НС 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на Коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, 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 Постоянен адрес 

1 Николай Димитров Табаков гр. Дупница, ул.“Начо Величков“ № 11 

2 Георги Илиев Георгиев гр. Кюстендил, ул.“Цар Симеон I“ № 8а 

3 Стоян Николов Туповичарски гр. Рила, ул.“Симеон Пандурски“ № 2 

4 Спас Митков Митев гр. Благоевград, ул.“Васил Априлов“ № 

2 

5 Емил Георгиев Крумов гр. Радомир, ул.“Райко Даскалов“ № 25 

6 Иван Христов Пипонов гр. Кюстендил, ул.“Княз Ал.Батенберг“ 

№ 10 

Наименование на коалицията за отпечатване върху бюлетината 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)   

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 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.6 от дневния ред: Регистрация и обявяване на кандидатска листа 

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

Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от ПП“АТАКА“ 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 № 146-НС от 26.05.2021 г. ПП“АТАКА“  е регистрирана за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана 

от Волен Николов Сидеров в качеството си на председател.  Чрез пълномощно от 

05.06.2021г. същият е упълномощил  Кристиян Роберт Димитров в качеството си на 

представляващ ПП“АТАКА“ да  регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 11 юли 2021 г. издигнатите кандидати от ПП“АТАКА“ в  Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 22 от 08.06.2021 г. в 15.43 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 № 22 от 08.06.2021г. 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 05.06.2021г.-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 № 146-НС ОТ 26.05. 2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

ПП“АТАКА“ ,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно гласуване  с 13 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 54-НС 

 

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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РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП“АТАКА“ , 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 Постоянен адрес 

1 Кристиян Роберт Димитров гр. София, ж.к. „Младост 4“ , бл. 438, вх. 

4, ет. 7, ап. 28 

2.  Любка Стефанова Велинова гр. Дупница, ул. „Горица“ № 4, вх. Б, ет. 

3, ап. 16 

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината  ПП АТАКА 

  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.7 от дневния ред: Регистрация и обявяване на кандидатска листа 

предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” в изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 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 № 133-НС/26.05.2021 г.  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” е регистрирана за 

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

представлявана от Костадин Тодоров Костадинов. Представляващият партията, с 

пълномощно от 07.06.2021 г. е упълномощил Вениамин Иванов Воденичаров да  

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

издигнатите кандидати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”  в  Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 15 от 07.06.2021 г. в 15.15 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 № 15 от 07.06.2021 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 7 юни 2021 г. – 1 бр.; 

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

кодекс - 3 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 № 133-НС/26.05.2021 г.  на ЦИК относно регистрация на 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 13 гласа „За“, „Против“ – няма 

взе следното 

РЕШЕНИЕ №  55-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 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 Постоянен адрес 

1 Румяна Методиева Ченалова гр. Стара Загора ул.“Свети Княз 

Борис I“ № 148, ап.3 

2.  Владислав Кирилов Лехчански гр. Кюстендил, ул.“Македония“ №12 

3 Драгомир Димитров Максимов гр. Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 2 

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ. 

  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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 

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

