
1 
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 

гр. Кюстендил, 30 август 2022 година 

 

 Днес, 30.08.2022 година от 17:55 часа в заседателната зала, находяща се на втори 

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

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

Кюстендилски. 

 На заседанието присъстваха Венцеслав Благоев Механджийски – председател 

на РИК, Владимир Александров Миланов – зам.-председател на РИК, Румяна Иванова 

Сергиева-Димитрова – зам.-председател на РИК,  Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина – 

секретар на РИК. Александра Колева – член на РИК, Десислава Василева Костадинова-

Стоянова – член на РИК, Добри Пламенов Божков – член на РИК, Ивайло Радойчев 

Анастасов – член на РИК, Илиян Георгиев Хаджийски – член на РИК, Марияна 

Богомилова Карчева – член на РИК, Огнян Кирилов Иванов – член на РИК, Петър Димов 

Дингозов – член на РИК, Евгения Пламенова Гергова – член на РИК. 

 

 Отсъстваха: няма. 

 Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1.  Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 

Десети изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

 

2.  Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 
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3.  Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

4.  Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ 

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

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

ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

6.  Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от КП „Справедлива 

България“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен 

район – Кюстендилски. 

Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

 

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

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

няма. 

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

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

     Постъпило е предложение от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в 

Десети изборен район – Кюстендилски за регистриране на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл.255, 

ал.1, т.1 от ИК. 

     С Решение № 1296-НС/17.08.2022 г. на ЦИК  е регистрирана за участие в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022г. в ЦИК. Същата е представлявана от 

Мустафа Сали Карадайъ,  председател и представляващ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“. Същият е упълномощил Николай Георгиев Златарски да внесе документите 

и да регистрира за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

за издигнатите кандидати от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Г-н Златарски е внесъл 

документите лично, предложение /Приложение № 59-НС от изборните книжа/. 

      Предложението е заведено под № 24 от 29.08.2022 г. в 16:10 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 

октомври 2022 г.  по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 63-НС от изборните 

книжа/ и под №24 от 29.08.2022 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  
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в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/. 

           Към предложението са приложени следните документи: 

       1. Приложение № 59-НС /предложение от партията за регистрация на кандидатска 

листа/. 

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

кодекс – 8 броя, подписани от кандидатите за народни представители. 

       3. Пълномощно от председателя на партията. 

        Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс и Решение № 1229-

НС/11 август 2022г. 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 №1296-НС/17.08.2022г. на 

ЦИК относно регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване  със „За“ 13 гласа „Против“ – няма взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 57-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА  кандидатска листа ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. в Десети 

изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 

№ по 

ред 

Име, презиме и фамилия ЕГН Постоянен адрес 

1. Александър Несторов 

Несторов 

*** *** 

2. 
Шейхриар Неждет 

Златарска 

*** *** 

3. Васимир Иванов Радулов *** *** 

4. Сашо Костадинов Вельов *** *** 

5. Адриана Крумова Крумова *** *** 

6. Михаил Георгиев Попов *** *** 

7. Христо Иванов Христов *** *** 

8. Здравко Николаев Никлев *** *** 

 

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: 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. 
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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 № 65-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 КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение  от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - 

ОБЕДИНЕНИЕ в Десети изборен район – Кюстендилски за регистриране на кандидатска 

листа за народни представители в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК. 

С  Решение № 1291-НС/17.08.2022 г. на ЦИК  е регистрирана за участие в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в ЦИК. Същата е 

представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в качеството 

им на представляващи КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ. Същите са 

упълномощили заедно Владислав Здравков Йорданов и Николай Димитров Табаков да 

внесат документите и да регистрират за участие в изборите за народни представители на 

02 октомври 2022 г. издигнатите кандидати от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. Владислав Здравков Йорданов е внесъл документите лично, 

предложение /Приложение № 59-НС от изборните книжа/. 

  
Предложението е заведено под №25 от 30.08.2022 г. в 11:08 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 

октомври 2022 г.  по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 63-НС от изборните 

книжа/ и под № 25 от 30.08.2022 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

       1. Приложение № 59-НС /предложение от партията за регистрация на кандидатска 

листа/. 

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

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

       3. Пълномощно от двамата представляващи коалицията 

        Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс  и Решение № 1229-

НС/11 август 2022г. 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 № 1291-НС/17.08.2022г. на 

ЦИК относно регистрация на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - 
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ОБЕДИНЕНИЕ,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

след проведено поименно със „За“ 13 гласа „Против“ – няма – няма взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 58-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА  кандидатска листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

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

следва: 

№ по 

ред 
Име, презиме и фамилия ЕГН Постоянен адрес 

1 Николай Димитров Табаков *** *** 

2 Тони Якимов Лучански *** *** 

3 Емил Димитров Недев *** *** 

4 Владислав Здравков Йорданов *** *** 

5 Крум Добринов Стоилов *** *** 

6 Крум Борисов Павлов *** *** 

 

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: 

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 № 65-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 „ РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО“ в Десети изборен район – Кюстендилски за регистриране на 

кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК. 

 С  Решение № 1302-НС/17.08.2022 г. на ЦИК е регистрирана за участие в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. в ЦИК. Същата е представлявана от 

Николай Симеонов Малинов в качеството му на председател и представляващ  ПП 

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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„РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“. Същият е представляван от 

Валентин Груев Григоров в качеството му на пълномощник на Николай Симеонов 

Малинов, представляващ ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“. 

Г-н Григоров е преупълномощил Антон Георгиев Сираков, който да внесе документите 

и  да регистрира за участие в изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

за издигнатите кандидати от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 

в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Г-н Сираков е 

внесъл документите лично, предложение /Приложение № 59-НС от изборните книжа/. 

 Предложението е заведено под № 26 от 30.08.2022 г. в 14:10 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 

октомври 2022 г.  по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение 63-НС от изборните 

книжа/ и под № 26 от 30.08.2022 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

       1. Приложение № 59-НС /предложение от партията за регистрация на кандидатска 

листа/. 

       2. 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 народни представители. 

       3. Копие на пълномощно от Председателя и представляващ партията. 

       4. Пълномощно от Валентин Груев Григоров – упълномощен от Председателя и 

представляващ партията. 

        Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс  и Решение № 1229-

НС/11 август 2022г. 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 № 1302-НС/17.08.2022г. на 

ЦИК относно регистрация на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО“ Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски след проведено поименно със „За“ 13 гласа „Против“ – няма – няма взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 59-НС 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА  кандидатска листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното 

предложение, както следва: 

№ по 

ред 
Име, презиме и фамилия ЕГН Постоянен адрес 

1 Георги Стефанов Трендафилов *** *** 

2 Людмил Любенов Новков *** *** 
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3 Десислава Ванева Крумова *** *** 

4 Стефан Атанасов Бабачев *** *** 

5 Антон Георгиев Сираков *** *** 

 

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: 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 № 65-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 „ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ в Десети изборен район – 

Кюстендилски за регистриране на кандидатска листа за народни представители в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК. 

 С  Решение № 1285-НС/16.08.2022 г. на ЦИК е регистрирана за участие в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. в ЦИК. Същата е представлявана от 

Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ  ПП „ГЛАС 

НАРОДЕН“. Същият е представляван от Надежда Николаева Ненова в качеството й на 

пълномощник на Светослав Емилов Витков, представляващ ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, 

която да внесе документите и да регистрира за участие в изборите  за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. за издигнатите кандидати от ПП „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. Г-жа Ненова е внесла документите лично, предложение 

/Приложение № 59-НС от изборните книжа/. 

 Предложението е заведено под № 27 от 30.08.2022 г. в 15:26 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 

октомври 2022 г.  по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение 63-НС от изборните 

книжа/ и под № 27 от 30.08.2022 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

       1. Приложение № 59-НС /предложение от партията за регистрация на кандидатска 

листа/. 

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

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

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


8 
 

       3. Пълномощно от Председателя и представляващ партията. 

       Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс  и Решение № 1229-НС/11 

август 2022г. 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 № 1285-НС/16.08.2022г. на 

ЦИК относно регистрация на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно със „За“ 13 гласа 

„Против“ – няма – няма взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 60-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА  кандидатска листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. в Десети изборен район – 

Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 

№ по 

ред 
Име, презиме и фамилия ЕГН Постоянен адрес 

1 Мартин Трифонов Илиев *** *** 

2 Момчил Величков Дончев *** *** 

 

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: 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 № 65-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 „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ в 

Десети изборен район – Кюстендилски за регистриране на кандидатска листа за народни 

представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 255, 

ал. 1, т. 1 от ИК. 

 С  Решение № 1307-НС/17.08.2022 г. на ЦИК е регистрирана за участие в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. в ЦИК. Същата е представлявана от 

Никола Петков Иванов в качеството му на председател и представляващ ПП 

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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„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“. Същият е представляван от Валентина 

Иванова Гоцева в качеството й на пълномощник на Никола Петков Иванов, 

представляващ ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“, която да внесе 

документите и да регистрира за участие в изборите  за народни представители на 02 

октомври 2022 г. за издигнатите кандидати ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

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

Г-жа Гоцева е внесла документите лично, предложение /Приложение № 59-НС от 

изборните книжа/. 

 Предложението е заведено под № 28 от 30.08.2022 г. в 16:06 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 

октомври 2022 г.  по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение 63-НС от изборните 

книжа/ и под № 28 от 30.08.2022 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

       1. Приложение № 59-НС /предложение от партията за регистрация на кандидатска 

листа/. 

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

кодекс – 3 броя, подписани от кандидатите за народни представители. 

       3. Пълномощно от Председателя и представляващ партията. 

       Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс  и Решение № 1229-НС/11 

август 2022г. 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 № 1307-НС/17.08.2022г. на 

ЦИК относно регистрация на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“  Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

със „За“ 13 гласа „Против“ – няма – няма взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 61-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА  кандидатска листа на ПП „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

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

следва: 

№ по 

ред 
Име, презиме и фамилия ЕГН Постоянен адрес 

1 Ангел Маринов Чакъров *** *** 

2 
Славяна Добрева Орачева - 

Янкова 

*** *** 

3 
Надежда Свиленова 

Божиновска 

*** *** 

 

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: ПП Национално 

движение Единство. 
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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 № 65-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 КП „Справедлива България“ в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски. 

 Постъпило е предложение от КП „Справедлива България“ в Десети изборен 

район – Кюстендилски за регистриране на кандидатска листа за народни представители 

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК. 

 С  Решение № 1331/25.08.2022 год. на ЦИК е регистрирана за участие в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. в ЦИК. Същата е представлявана от 

Елена Маргаритова Нонева, Йордан Тодоров Гергов и Иван Цветанов Павлов, в 

качеството им на представляващи КП „Справедлива България“. Същите са 

упълномощили Гергина Запрянова Петрова, която да внесе документите и да регистрира 

за участие в изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. за издигнатите 

кандидати КП „Справедлива България“  в Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски. Г-жа Петрова е внесла документите лично, предложение 

/Приложение № 59-НС от изборните книжа/. 

 Предложението е заведено под № 29 от 30.08.2022 г. в 16:17 ч. във Входящия 

регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 

октомври 2022 г.  по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение 63-НС от изборните 

книжа/ и под № 29 от 30.08.2022 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл. 253, ал. 1 от Изборния 

кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/. 

          Към предложението са приложени следните документи: 

       1. Приложение № 59-НС /предложение от партията за регистрация на кандидатска 

листа/. 

       2. 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 народни представители. 

       3. Пълномощно от тримата представляващи коалицията . 

       Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс  и Решение № 1229-НС/11 

август 2022г. 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 № 1331/25.08.2022 год. на 

ЦИК относно регистрация на КП „Справедлива България“  Районна избирателна 

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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комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно със „За“ 13 

гласа „Против“ – няма – няма взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 62-НС 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА  кандидатска листа на КП „Справедлива България“  

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. в Десети изборен район – 

Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 

№ по 

ред 
Име, презиме и фамилия ЕГН Постоянен адрес 

1 Стойчо Сотиров Гълъбов *** *** 

2 Цветан Петров Христов *** *** 

3 Григор Владимиров Иванов *** *** 

4 Славка Георгиева Кудева *** *** 

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА лицето Цветан Петров Христов, поради това, че 

въведеното ЕГН не е открито в Национална база данни "Население". 

Наименованието на коалицията за отпечатване върху бюлетината е: Коалиция 

Справедлива 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 № 65-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   / 

     / Венцеслав Благоев Механджийски / 

 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

                                                                          /Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина /     

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

