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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

         П Р О Т О К О Л 

№ 6 

гр. Кюстендил, 12 Октомври 2021 година 

 Днес, 12.10.2021 година от 17:50 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,  Александра Колева – член на РИК, Румяна Иванова Сергиева-

Димитрова – член на РИК и Георги Илиев Георгиев – член на РИК  

 

Отсъстваха: Венцеслав Благоев Механджийски – секретар 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 

14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                     Докладва: Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина 

 

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

„ВОЛЯ“ 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. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП 

„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                       Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

 

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

„Продължаваме промяната“ в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 

                                                       Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

 

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

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

Десети изборен район – Кюстендилски 

 

       Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

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

„ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски 

 

                   Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

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

„РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в изборите за народни 

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

       Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

8. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от КП  

„ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

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

„ПАРТИЯ НА  ЗЕЛЕНИТЕ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 
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10. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП 

„АТАКА“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети 

изборен район – Кюстендилски 

                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

11. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа  предложена от КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен район - Кюстендил 

                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

12. Относно: Регистрация и обявяване на кандидатска листа  предложена от КП 

„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ И  БНДС „ЦЕЛОКУПНА 

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

изборен район – Кюстендил          

                                                       Докладва:Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

 

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

„ПРАВОТО“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети 

изборен район – Кюстендил 

             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“ 12 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 

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

          С Решение №620-ПВР/НС/27.09.2021г. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

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

ЦИК. Същата е представлявана от Мустафа Сали Карадайъ в качеството му на 

председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Същият е упълномощил 

Стоян Генчев Стоянов, 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 „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.  
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Предложението е заведено под № 7 от 10.10.2021г. в 13:03ч. 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 № 7 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 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 № 620-ПВР/НС 27.09.2021 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 12  гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

                              

                                                   РЕШЕНИЕ № 49-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ“, 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 ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Стоян Генчев Стоянов 

 

*** *** 

2

2 

Васимир Иванов Радулов *** *** 
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3 Марио Георгиев Методиев *** *** 

4 Михаил Георгиев Попов *** *** 

5 Елена Миткова Иванова *** *** 

6 Емануил Асенов Гаврилов *** *** 

7 Любомир Иванов Любенов *** *** 

8 Емил Венев Атанасов *** *** 

 

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 № 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 ВОЛЯ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Десети изборен 

район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „ВОЛЯ“ 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 № 623-ПВР/НС/27.09.2021 г. ПП ВОЛЯ е регистрирана за участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. в ЦИК. Същата е представлявана 
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от Веселин Найденов Марешки в качеството му на председател на ПП „ВОЛЯ“.Същият е 

упълномощил Пламен Трифонов Христов, а той е преупълномощил Калоян Пламенов 

Петров 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 „ВОЛЯ“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски.  

Предложението е заведено под № 16 от 11.10.2021г. в 15:45ч. 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 № 16 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 – 4 броя, подписани от кандидатите за народени представители. 

2.Пълномощни – 2 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 № 623-ПВР/НС 27.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

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

след проведено поименно гласуване  с  12  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

                                 

                                                   РЕШЕНИЕ № 50-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на  ПП  ВОЛЯ, 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      ЕГН Постоянен адрес 
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1

1 

Калоян Пламенов Петров 

 

*** *** 

2

2 

Емил Добрев Динев *** *** 

3 Петър Асенов Мазурски *** *** 

4 Лъчезар Рашков Гьорев *** *** 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината   ВОЛЯ 

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 „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ в изборите за народни представители на 

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

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „БЪЛГАРСКА 

ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 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 № 651-НС/29.09.2021г. ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ е 

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

ЦИК.Същата е представлявана от Красимир Христов Янков в качеството му на 

председател на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“. Същият е упълномощил 

Стоян Йорданов Великов да внесе предложение /Приложение № 73-НС от изборните 

книжа/, да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 14 ноември 
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2021 г. издигнатите кандидати от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Предложението е заведено под № 17 от 11.10.2021 г. в 16:19 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 № 17 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 – 2 броя, подписани от кандидатите за народени представители. 

2.Пълномощно – 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 № 651-НС/29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП  

„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“,  Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12  гласа „За“, 

„Против“ – няма взе следното 

                                      РЕШЕНИЕ № 51-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКА 

ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, 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   ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Елен Тонева Кокалинска 

 

*** *** 

2

2 

Траян Никодимов Нинов *** *** 
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 Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината БЪЛГАРСКА 

ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 

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  КП „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от КП „Продължаваме Промяната“ 

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 № 613-НС/24.09.2021г. КП „Продължаваме промяната“ е регистрирана 

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

представлявана от Кирил Петков Петков в качеството му на председател  на КП 

„Продължаваме промяната“. Същият е упълномощил Георги Николаев Стамов да внесе 

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

„Продължаваме промяната“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №18 от 11.10.2021 г. в 16:33 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 №18 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 – 4 броя, подписани от кандидатите за народени представители. 

2. Пълномощно – 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 № 613-НС от 24.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

КП „Продължаваме промяната“, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 

                                     РЕШЕНИЕ № 52-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на КП „Продължаваме 

промяната“, 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    ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Георги Николаев Стамов 

 

*** *** 

2

2 

Николай Георгиев Стоянов *** *** 

3 Александър Ангелов Петров *** *** 

4  Васил Иванов Иванчев *** *** 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината Продължаваме Промяната 

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

предложена от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски 

            Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от КП „БСП за 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 №641-ПВР/НС/29.09.2021г. КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана 

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

представлявана от Корнелия Петрова Нинова в качеството и на председател на КП  „БСП 

за БЪЛГАРИЯ“.Същата е упълномощила Бойко Любомиров Клечков 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 КП  

„БСП за БЪЛГАРИЯ“в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

           Предложението е заведено под №19 от 12.10.2021 г. в 9:33 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 № 19 от 12.10.2021 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 – 1 бр. 

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 № 641-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 53-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, 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    ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Бойко Любомиров Клечков 

 

*** *** 

2

2 

Анита Каменова Пешева- Пенева *** *** 

3 Александър Димитров Анин *** *** 

4 Йорданка Петрова Гацева *** *** 

5 Десислава Георгиева Разсолкова *** *** 

6 Габриела Серафимова Златанчева *** *** 

7 Йордан Каменов Тодоров *** *** 

8 Елена Костадинова Гюзелева *** *** 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

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

от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“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 №627-ПВР/НС/28.09.2021г. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“е регистрирана за 

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

представлявана от Светослав Емилов Витков в качеството му на председател, ПП „ГЛАС 

НАРОДЕН“. Същият е упълномощил Росен Маринов Костов, 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 „ГЛАС 

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

Предложението е заведено под №20 от 12.10.2021г. в 12:40ч. 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 № 20 от 12.10.2021 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 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. 
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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 № 627-ПВР/НС 28.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12  гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 

                      РЕШЕНИЕ № 54-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, 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 ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Дончо Мончев Върбанов 

 

*** *** 

2

2 

Райна Сашова Ангелова *** *** 

          

           Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ПП ГЛАС НАРОДЕН. 

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 „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 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 „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 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 №643-ПВР/НС/29.09.2021г. ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

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

ноември 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Николай Симеонов Малинов в 

качеството му на председател, ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО“. Същият е упълномощил Валентин Груев Григоров,а той е 

преупълномощил  Антон Георгиев Сираков  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 „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Предложението е заведено под №21 от 12.10.2021г. в 12:48ч. 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 № 21 от 12.10.2021 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, подписани от кандидатите за народени представители. 

2.Пълномощно  - 2 бр. 

3. Електронен носител – 1бр. 

 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 № 643-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ Районна избирателна комисия 

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

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                          РЕШЕНИЕ № 55-ПВР/НС 
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РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 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   ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Антон Георгиев Сираков 

 

*** *** 

2

2 

Людмил Любенов Новков *** *** 

3

3 

Георги Добринов Николов *** *** 

4

4 

Борислав Валентинов Пенков *** *** 

 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 

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  „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“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 КП  „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ!“  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 №639-НС/29.09.2021г. КП  „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“е 

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

ЦИК. Същата е представлявана от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай 

Димитров Хаджигенов, заедно в качеството им на председател на КП  „ИЗПРАВИ СЕ БГ! 

НИЕ ИДВАМЕ!“ Същите  упълномощават Мая Найчова Стоилова, 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 КП  „ИЗПРАВИ 

СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски.  

Предложението е заведено под №22 от 12.10.2021г. в 13:21ч. 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 № 22 от 12.10.2021 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. 

3. Електронен 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 № 639-НС  от 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на КП  

„ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с  12 гласа „За“, „Против“ – 

няма взе следното 

                                РЕШЕНИЕ № 56-ПВР/НС 
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РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на КП  „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ!“ 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  ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Галина Иванова Таваличка-

Георгиева 

*** *** 

2

2 

Ани Ангелова Вакъвчиева *** *** 

3 Георги Милчов Райнов *** *** 

4 Борислав Емилов Ботев *** *** 

5 Марио Красимиров Грахльов *** *** 

6 Любомир Иванов Стойков *** *** 

7 Ивайло Пламенов Велинов *** *** 

8 Валентин Александров 

Миладинов 

*** *** 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ИЗПРАВИ СЕ БГ! 

НИЕ ИДВАМЕ! 

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. 

По т. 9 от дневния ред: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена 

от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“  

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 №636-НС/29.09.2021г. ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ е регистрирана 

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

представлявана от Владимир Димитров Николов в качеството му на председател на ПП 

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“. Същият е упълномощил Йонко Йорданов Гергов, 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 

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски.  

Предложението е заведено под №23 от 12.10.2021г. в 13:40ч. 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 № 23 от 12.10.2021 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 №10/04.10.2021г. 

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 № 636-НС от 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП 

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното 
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                                         РЕШЕНИЕ № 57-ПВР/НС 

           РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на  ПП „ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“  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   ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Йонко Йорданов Гергов *** *** 

2

2 

Елеонора Емилова Сотирова-

Вучкова 

*** *** 

3 Вероника Георгиева Георгиева *** *** 

4 Васил Христов Павлов *** *** 

5 Иван Христов Стефанов *** *** 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 

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.10 от дневния ред:Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена 

от ПП „АТАКА“ 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 „АТАКА“ 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 №647-ПВР/НС/29.09.2021г. ПП „АТАКА“ е регистрирана за участие в 

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

от Волен Николов Сидеров в качеството му на председател на ПП „АТАКА“ Същият е 

упълномощил Кристиян Роберт Димитров, 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 „АТАКА“ в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под №24 от 12.10.2021г. в 14:22ч. 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 №24 от 12.10.2021 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. 

3. Електронен 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 № 647-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

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

след проведено поименно гласуване  с  12  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 58-ПВР/НС 

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

1

1 

Кристиян Роберт Димитров 

 

*** *** 

2

2 

Любка Стефанова Велинова *** *** 

3

3 

Емилия Михайлова Костадинова *** *** 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ATAKA 

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.11 от дневния ред:Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена 

от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“в изборите за народни 

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

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - 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 №654-ПВР/НС/29.09.2021г. КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

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

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

Любомиров Иванов в качеството им на председател на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.Същите са упълномощили Николай Димитров Табаков, да 

внесе предложение /Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за участие 
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в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. издигнатите кандидати от КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под №25 от 12.10.2021г. в 14:28ч. 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 №25 от 12.10.2021 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 – 7 броя, подписани от кандидатите за народени представители. 

2.Пълномощно – 1 бр. 

3. Електронен носител – 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 № 654-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“,  Районна избирателна комисия в 

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

„За“, „Против“ – няма взе следното 

                РЕШЕНИЕ № 59-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 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    ЕГН Постоянен адрес 

1Николай Димитров Табаков *** *** 
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1 

2

2 

Владислав Здравков Йорданов *** *** 

3 Ясен Крумов Немирников *** *** 

4 Димитър Захариев Нешев *** *** 

5 Тони Якимов Лучански *** *** 

6 Иво Николов Ников *** *** 

7 Иван Христов Пипонов *** *** 

Наименование на партията 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. 

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

предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ И  БНДС 

„ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

в Десети изборен район - Кюстендил. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 

НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ И  БНДС „ЦЕЛОКУПНА 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.  
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          С Решение №652-ПВР/НС/29.09.2021г. КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 

НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ И  БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“  е регистрирана за 

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

представлявана от Валери Симеонов, Цветан Манчев и Георги Вълчев  заедно и по 

отделно, в качеството им на председател на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС 

„РАДИКАЛИ“ И  БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“. Валери Симеонов е упълномощил 

Илиан Сашов Тодоров, 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 КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС 

„РАДИКАЛИ“ И  БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“  в Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предложението е заведено под №26 от 12.10.2021г. в 15:28ч. 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 № 26 от 12.10.2021 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 от 12.10.2021г. 

3. Електронен 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 № 652-ПВР/НС 29.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ И  БНДС „ЦЕЛОКУПНА 

БЪЛГАРИЯ“,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно гласуване  с 12  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

                                      РЕШЕНИЕ № 60-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на  КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 

– НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ И  БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, в изборите за 
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народни представители на 14 ноември 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, 

съгласно направеното предложение, както следва: 

№

 по 

ред 

Име, презиме и фамилия    ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Илиан Сашов Тодоров *** *** 

2

2 

Емил Ананиев Станоев *** *** 

3 Пламен Райчов Караканов *** *** 

4 Ангел Методиев Ангелов *** *** 

5 Крум Миланов Николов  *** *** 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ПАТРИОТИЧЕН 

ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА 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.13 от дневния ред: Регистрация и обявяване на кандидатска листа 

предложена от ПП „ПРАВОТО“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 

г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „ПРАВОТО“ 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 №626-ПВР/НС/28.09.2021г. ПП „ПРАВОТО“ е регистрирана за участие в 

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

от Мария Петрова Колева в качеството и на председател на ПП „ПРАВОТО“ Същата  

внася лично предложение /Приложение № 73-НС от изборните книжа/, да  регистрира за 

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

от ПП „ПРАВОТО“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски.  

Предложението е заведено под №27 от 12.10.2021г. в 15:47ч. 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 № 27 от 12.10.2021 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 броя, подписани от кандидатите за народени представители. 

  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 № 626-ПВР/НС 28.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на 

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

след проведено поименно гласуване  с 12  гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 61-ПВР/НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на  ПП „ПРАВОТО“, 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    ЕГН Постоянен адрес 

1

1 

Димитър Любенов Казаков *** *** 



 
28 
 

2

2 

Неделя Петкова Димитрова *** *** 

Наименование на партията за отпечатване върху  бюлетината ПП ПРАВОТО . 

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. 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / 

                                                                          /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

                                                                          За СЕКРЕТАР: / П / 

                                                                          /Александра Колева, съгл. Решение №  

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

           

 


