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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 

гр. Кюстендил, 11 Октомври 2021 година 

 

 Днес, 11.10.2021 година от 17:30 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 в Десети изборен район - 

Кюстендилски. 

 На заседанието присъстваха: На заседанието присъстваха: Тодорка Петкова 

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

РИК, Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Десислава Василева 

Костадинова-Стоянова – 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,  Камелия Кънчова Петрова - 

Андонова – член на РИК и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК, Георги 

Илиев Георгиев – член на РИК  

Отсъстваха: Венцеслав Благоев Механджийски – секретар на РИК , Александра Колева – 

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 „БЛАГОДЕНСТВИЕ 

– ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 

Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2.  Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА 

НОВА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети 

изборен район – Кюстендилски. 

                        Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 
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3. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 

г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                        Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

              

4 .Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

в Десети изборен район – Кюстендилски 

                        Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                        Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

6. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – 

Кюстендилски 

                        Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

7. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ 

ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 

г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                        Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

8. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от КП „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                            Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

9. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен 

район – Кюстендилски 

                                                                      Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

10. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от КП ГЕРБ-СДС в изборите 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 
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                  Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

11. Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „Българска 

Социалдемокрация-Евролевица “ в изборите за народни представители на 14 ноември 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“ 11  гласа „Против“ – няма. 

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

от ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – 

ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ за регистриране на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, 

т.1 от ИК. 

С Решение № 653-НС/29.09.2021 г. ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - 

ГРАДИВНОСТ“е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Иван Минчев Габеров в качеството му 

на председател и представляващ , ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - 

ГРАДИВНОСТ“. Същият е упълномощил Калоян Георгиев Статков да внесе предложение 

/Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в изборите  за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати от ПП  

„БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

  
Предложението е заведено под № 4 от 09.10.2021 г. в 15:50 ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№ 4 от 09.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

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

кодекс – 2 брой, подписана от кандидатите за народени представители. 

2. Пълномощно -  нотариално заверено  

   Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-НС/23 

септември 2021 г. на ЦИК. 
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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 № 579-НС от 23.09.2021 година на 

ЦИК  и Решение №653-НС/29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП  

„БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“,  Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с   11   гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 38-ПВР/НС 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП  „БЛАГОДЕНСТВИЕ – 

ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 

год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както 

следва: 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1. Олег Атанасов Лашев 

 

2. Бойка Димитрова Енчева 

 

         Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ 

– ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ 

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 № 85-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 „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 

ноември 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 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 

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

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

С Решение №640-ПВР/НС/29.09.2021 г. ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в ЦИК. 

Същата е представлявана от Радослав Пламенов Стойчев в качеството му на председател  

на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“. Същият е упълномощил Румен Георгиев 

Стоев да внесе предложение /Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за 

участие в изборите  за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати 

от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №5 от 10.10.2021 г. в 11:15ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№ 5 от 10.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

  Към предложението са приложени следните документи: 

1.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 народени представители. 

2.Пълномощно – 1 бр. 

  Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение № 640-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП  

„ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“,  Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с  11  гласа „За“, „Против“ – 

няма взе следното 

                                 

                                                    РЕШЕНИЕ № 39-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП  „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 

БЪЛГАРИЯ, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 год. в Десети 

изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 
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№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1

1 

Мариана Стоилкова Костова 

 

2

2 

Лидия  Димитрова Стефановска 

3 Маркрид  Соркис Бахдасарян 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ПП  „ОБЩЕСТВО 

ЗА НОВА 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 № 85-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 „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистриране на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, 

т.1 от ИК. 

С Решение №614-ПВР/НС/24.09.2021г. ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 
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ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Георги Венелинов Георгиев в 

качеството му на председател, ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“. 

Същият е упълномощил Георги Иванов Георгиев да внесе предложение /Приложение № 73-

НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в изборите  за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати от ПП  „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №6 от 10.10.2021 г. в 12:55ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№ 6 от 10.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени следните документи: 

1.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 народени представители. 

2.Пълномощно – 1 бр.- заверено копие 

3. Електронен носител – 1 брой 

  Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение № 614-ПВР/НС 24.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП  

„БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“,  Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с  11  гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

    РЕШЕНИЕ № 40-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, 

както следва 
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№ 

по ред 

Име, презиме и 

фамилия 

11 Борислав Киролов 

Кьосев 

 

22 Методи Веселинов 

Бъчваров 

3 Цветан Валентинов 

Петров 

 

 Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината БНО 

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 № 85-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  ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за регистриране на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, 

т.1 от ИК. 

С Решение № 633-ПВР/НС/28.09.2021г. ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Красимир Дончев Каракачанов в 

качеството му на председател и представляващ, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 
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НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Същият е упълномощил Георги Петков Петров да внесе 

предложение /Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в 

изборите  за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати от ПП 

„ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под № 8 от 10.10.2021 г. в 14:25 ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№8 от 10.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

1. 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 народени представители. 

2. Пълномощно – 1 бр. – заверено копие . 

Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-НС/23 

септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 

година на ЦИК  и Решение № 633-ПВР/НС 28.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

ПП „ВМРО–БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с  11  гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

 

                                     РЕШЕНИЕ № 41-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „ВМРО–БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 

год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както 

следва 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 
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1

1 

Георги Петков Петров 

 

2

2 

Христо Страхилов Михалчев 

3 Венцислав Петров Жилков 

4  Бойко Мирчов Врански 

5 Кирил Райчов Христов 

6 Гергана Ангелова Георгиева 

7 Любомир Христов Димитров 

8 Митко Иванов Джорджев 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

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 № 85-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 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 
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            Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“  за регистриране на кандидатска листа 

за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по 

чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

           С Решение №650-НС/29.09.2021 г. ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 

„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Борис Филипов Иванов в 

качеството му на председател ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ“. Същият е упълномощил Боян Боянов Станков - Расате, а същият 

преупълномощил  Александър Веселинов Новаков да внесе предложение /Приложение № 

73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 14 ноември 2021г. издигнатите кандидати от ПП „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

           Предложението е заведено под № 9 от 10.10.2021 г. в 15:48 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 

ноември 2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните 

книжа/ и под № 9 от 10.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

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

кодекс – 4 броя, подписана от кандидатите за народени представители. 

          2. Пълномощно – 2бр.   

   Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-НС/23 

септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 

година на ЦИК  и Решение № 650-НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП  

„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с  

11  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 42-ПВР/НС 

 РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП  „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН 

СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, в изборите за народни представители на 14 ноември 
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2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, 

както следва 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1

1 

Александър Веселинов Новаков 

 

2

2 

Цветанка Илиева Николова 

3 Василка Илиева Русинова 

4 Марина Данаилова Алексиева 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината Български национален 

съюз – НД. 

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 № 85-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 „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 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 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 
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С Решение №638-ПВР/НС/29.09.2021г. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е 

представлявана от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на председател, ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“. Същият е упълномощил Валери Любенов Стоилов, да внесе 

предложение /Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в 

изборите  за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати от ПП  

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №10 от 10.10.2021г. в 16:40ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№ 10 от 10.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени следните документи: 

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

кодекс – 5 броя, подписани от кандидатите за народени представители. 

2.Пълномощно – 1 бр.- заверено копие 

3. Предложение предоставено на технически носител 

  Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение № 638-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“,Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно гласуване  с  11  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

                      РЕШЕНИЕ № 43-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП  „ВЪЗРАЖДАНЕ“, в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 год. в Десети изборен район – 

Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 
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1

1 

Румяна Методиева Ченалова 

 

2

2 

Валери Любенов Стоилов 

3 Владислав Кирилов Лехчански 

4  Драгомир Димитров Максимов 

5 Красимира Иванова Тодорова 

 

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 № 85-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 „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, 

т.1 от ИК. 

С Решение №649-ПВР/НС/29.09.2021 г. ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Георги Стефанов Неделчев в 

качеството му на председател, ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 
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ДЕМОКРАЦИЯ“.Същият е упълномощил Станислав Руменов Стойнев да внесе 

предложение /Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в 

изборите  за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати от ПП 

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №11 от 11.10.2021 г. в 9:00 ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№ 11 от 11.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

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

Изборния кодекс – 1 брой, подписана от кандидатите за народени представители. 

           2. Пълномощно от 10.10.2021г.- оригинал 

  Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение № 649-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с      11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 44-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 

год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както 

следва 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1. Станислав Руменов 

Стойнев 
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Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината БСДД – Български 

Съюз  за Директна Демокрация 

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 № 85-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 предложена 

от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от КП „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за регистриране на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, 

т.1 от ИК. 

С Решение №646-ПВР/НС/29.09.2021г. КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021г. в ЦИК. Същата е представлявана от Цветан Генчев Цветанов. Същият е 

упълномощил Виктор Владимиров Серафимов с права подробно описани в пълномощното, 

а той е преупълномощил Цветан Валериев Николов, като същият  по силата на 

предоставеното пълномощно е подал заявление да внесе предложение /Приложение № 73-

НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в изборите  за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №12 от 11.10.2021г. в 11:19ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№ 12 от 11.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени следните документи: 
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1.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 народени представители. 

2.Пълномощно – 2 бр.- заверено копие 

  Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение № 646-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на КП 

„НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 11 гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

 

     РЕШЕНИЕ № 45-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на КП „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, 

както следва 

№ 

по ред 

Име, презиме и 

фамилия 

11 Милослав Юриев 

Методиев 

22 Борислав Емилов 

Иванов 

3 Кирил Василев 

Кирилов 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА 

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 № 85-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 предложена 

от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  за 

регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

С Решение №631-НС/28.09.2021г. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. в ЦИК. Същата е 

представлявана от Станислав Тодоров Трифонов С нотариално заверено пълномощно с 

регистрационен номер 9753 от 15.09.2021 г. представляващият партията е упълномощил 

Виктория Димитрова Василева с правата да го представлява в качеството и на 

представляваща партията, да я регистрира за участие в изборите  за народни представители 

на 14 ноември 2021 г., в Десети изборен район – Кюстендилски, в това число и правото да 

преупълномощава други лица с предоставените и права. С Пълномощно Виктория 

Димитрова Василева е преупълномощила Снежанка Райчова Траянска да подаде 

приложение № 73-НС на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и с други конкретно 

определени права.   

Предложението е заведено под №13 от 11.10.2021г. в 13:15ч. във Входящия регистър 

на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 ноември 

2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните книжа/ и под 

№ 13 от 11.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс 

/Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени следните документи: 

1.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 народени представители. 

2.Пълномощно – 2 бр. 
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  Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение № 631-НС/ 28.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно гласуване  с  11 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

        РЕШЕНИЕ № 46-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 год. в Десети изборен район – 

Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1 Виктория Димитрова Василева 

2 Снежанка Райчова Траянска 

3 Здравко Данаилов Данаилов 

4 Янек Емилов Кючуков 

5 Лилия Василева Станчева 

6 Димитър Христов Джоргов 

7 Милен Атанасов Георгиев 

8 Теодора Георгиева Тренева-

Ганева 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ПП ИМА ТАКЪВ 

НАРОД. 

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. 
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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 № 85-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 предложена 

от КП ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети 

изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от КП ГЕРБ-СДС за регистриране на 

кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

           С Решение № 622-ПВР/НС/27.09.2021 г. КП ГЕРБ-СДС е регистрирана за участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.в ЦИК.Същата е представлявана 

от Бойко Методиев Борисов в качеството му  на представляващ  КП ГЕРБ-СДС. Същият е 

упълномощил Даниел Генчев Данчев да внесе предложение /Приложение № 73-НС от 

изборните книжа/, да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 14 

ноември 2021 г. издигнатите кандидати от КП ГЕРБ-СДС в Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №14 от 11.10.2021 г. в 13:48 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 

ноември 2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните 

книжа/ и под № 14 от 11.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

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

кодекс – 8 броя, подписана от кандидатите за народени представители. 

         2.Пълномощно № КО-Г 335/06.10.2021г.  

         3. Електронен носител  - 1 брой  

         Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 2021 г. на ЦИК. 
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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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение №622-ПВР/НС27.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на КП  ГЕРБ-

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

проведено поименно гласуване  с  11  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

                                         РЕШЕНИЕ № 47-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на КП ГЕРБ-СДС, в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

съгласно направеното предложение, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1 Христо Богомилов Терзийски 

2 Даниел Тихомиров Александров 

3 Михаела Ясенова Крумова 

4 Мишел Георгиева Виячева 

5 Борислав Райчов Миланов 

6 Десислава Емилова Александрова 

7 Нели Николаева Точева 

8 Елка Кирилова Лукарска- Ангелова 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ГЕРБ-СДС. 

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 № 85-НС от изборните книжа/ за 

регистрация на кандидат за народен представител. 



 

22 
 

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 предложена 

от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“  за регистриране на кандидатска листа за 

народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по 

чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

        С  Решение№ 628-ПВР/НС/28.09.2021 г. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

- ЕВРОЛЕВИЦА“  е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Александър Трифонов Томов в 

качеството му на председател, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - 

ЕВРОЛЕВИЦА“. Същият е упълномощил Радослав Йорданов Радославов да внесе 

предложение /Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие в 

изборите  за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите кандидати от ПП 

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №15 от 11.10.2021 г. в 14:45 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 14 

ноември 2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 82-НС от изборните 

книжа/ и под № 15 от 11.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 83 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

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

кодекс – 5 броя, подписани от кандидатите за народени представители. 

2.Пълномощно -  1 бр.  

  Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 579-

НС/23 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 година 

на ЦИК  и Решение №628-ПВР/НС 28.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ Районна избирателна комисия 



 

23 
 

в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с      11 гласа 

„За“, „Против“ – няма взе следното 

 

                                РЕШЕНИЕ № 48-ПВР/НС 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното 

предложение, както следва: 

№ 

по ред 

Име, презиме и 

фамилия 

11 Йордан Захариев 

Чипев 

22 Радослав Йорданов 

Радославов 

3 Веселин Руменов 

Величков 

4 Силвия Любомирова 

Асенова 

5 Костадин Крумов 

Костадинов 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината  БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА. 

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 № 85-НС от изборните книжа/ за 

регистрация на кандидат за народен представител. 
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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/ 

                                                                          За СЕКРЕТАР: /   П   / 

                                                                          /Александра Колева, съгл. Решение №  

                                                                         16-ПВР/НС от 30.09.2021г. на РИК-10/        

           

 


