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Решение 138 – 

Копие.docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В 

ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

          № 18 

гр. Кюстендил, 11 Ноември 2021 година 

 Днес, 11.11.2021 година от 17:10 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: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина-

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

Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК, Венцеслав Благоев 

Механджийски – секретар на РИК, Десислава Василева Костадинова-

Стоянова – член на РИК, Ивайло Радойчев Анастасов – член на РИК, Катя 

Георгиева Димитрова – член на РИК, Симеонка Асенова Велкова-Манова – 

член на РИК, Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – член на РИК, Камелия 

Кънчова Петрова - Андонова – член на РИК, Александра Колева – член на 

РИК и Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева – член на РИК 

Отсъстваха: Петър Димов Дингозов - член на РИК 

        Заседанието се проведе при следния  

                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

  1. Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и 

материали от РИК на ЦИК. 

                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

2. Оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК – 

Кюстендил в изборния ден на 14 ноември  2021 г. при произвеждане на 
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изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

3. Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на 

членовете на ПСИК за гласуване на избиратели в избирателни секции 

поставени под задължителна карантина или изолация на територията на 

община Кюстендил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

                                                 Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

4. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

5. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

                                      Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

6. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община 

Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 

2021 година 

             Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

7. Определяне на представители на РИК-Кюстендил, които да предадат  

изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии в 

предизборния ден на  територията на Десети изборен район – Кюстендилски 

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители в изборите на 14 ноември 2021г. 

                     Докладва: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 

8. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, 

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

президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 
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ноември 2021г. в Десети изборен район – Кюстендилски в избирателни 

секции на територията на област 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: Определяне на членове на Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат 

изборните книжа и материали от РИК на ЦИК. 

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1,  от Изборния кодекс  

и Решение № 825-ПВР/НС 29 октомври 2021г. на ЦИК, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване  с 12  гласа „За“, „Против“ няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 137-ПВР/ НС 

 Определя  членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен – 

район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от 

РИК на ЦИК, а именно: 

- Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина – председател на РИК – 

Кюстендил 

- Мария Димитрова Чочова – зам.-председател на РИК –  Кюстендил 

- Венцеслав Благоев Механджийски – секретар на РИК – Кюстендил 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 

По т. 2 от дневния ред: Оперативен план за определяне на функциите 

на членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 14 ноември  2021 г. при 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 година 

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Решение 

№825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. изменено с  Решение№  896-ПВР/НС 

от 10 ноември 2021г на ЦИК, 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 № 138-ПВР/НС 

1. Дежурни на служебните телефони на РИК с цел приемане на сигнали и 

жалби подадени до Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район Кюстендилски, през целия ден на 14 ноември 2021 г., както и 

методическа помощ във връзка с приложението на Изборния кодекс: 

 Катя Димитрова 

 Симеонка Манова 

2. Обобщаване на информацията за деветте общини на територията на 

областта за избирателната активност по часове определени с Решение 

или с писмо на ЦИК и уведомяваме на ЦИК относно избирателната 

активност: 

 Камелия Петрова 

3. Разпределение  на функциите на членовете на Районна избирателна 

комисия при предаване на протоколите от секционните избирателни 

комисии в изборния ден на 14 ноември 2021 г., както следва: 

       3.1. Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на 

контролите, заложени в тях преди обработване и проверка в изчислителния 

пункт: 

 Александра Колева 

 Ивайло Анастасов 

 3.2. Контрол и приемане на протоколите след приемането им от 

изчислителния пункт в съответствие с издадените разписки: 

 Румяна Сергеева- Димитрова 

 Петър Димов Дингозов 

 Йорданка Наумова-Метаниева 

 Катя Георгиева Димитрова 

 Десислава Стоянова 

 Венцеслав Механджийски 

 Камелия Петрова 

4. Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, 

декларациите Приложение № 18-ПВР/НС и удостоверения, приложени 
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към избирателния списък  (Приложения № 32-ПВР/НС, № 33-ПВР/НС 

и № 35 – ПВР/НС), списък на заличените лица Приложение № 25-

ПВР/НС от изборните книжа и списък за допълнително вписване на 

придружителите  Приложение  № 86-ПВР/НС: 

 Илиян Хаджийски 

 Мария Чочова 

 

5.  Разпластяване на протоколите: 

 

 Симеонка Асенова Велкова-Манова 

           Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. 

По т.3.от дневния ред: Формиране и утвърждаване на единен номер за 

определения брой членове на ПСИК за гласуване на избиратели в 

избирателни секции поставени под задължителна карантина или изолация на 

територията на община Кюстендил в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. 

Постъпило е писмо с изх. № 37-00-72/10.10.2021 г. от  Петър Паунов – 

Кмет на Община Кюстендил, с приложена Заповед № РД-00-1471/10.11.2021 

г., заведена с вх.№247/11.11.2021г. във входящия регистър на РИК за 

образуване на избирателна секция за избиратели поставени под задължителна 

карантина или изолация на територията на община Кюстендил  в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021г. Утвърден е номер, обхват и адрес на секцията. 

Поради това и на основание чл. 72, ал.1 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния 

кодекс и Решение №831-ПВР/НС от 29.10.2021г във връзка с Решение № 837-

ПВР/НС от 01.11.2021г. на Централна избирателна комисия, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район  Кюстендилски след проведено 

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

РЕШЕНИЕ № 139-ПВР/НС 

1. Формира и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция 

за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или 

изолация на територията на община Кюстендил, съгласно Закона за 

здравето с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. , както следва: 

– секция 102900114 , с адрес посочен в заповедта на кмета-гр. 

Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, стая № 12 и съгласно определения 

брой членове – 3 члена. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

 По т.4 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпили са предложения:  

 От КП „ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№228 от 10.11.2021г. в 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

 От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№224 от 

10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на 

община Кюстендил 

 От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№234 от 

10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на 

община Кюстендил 

 От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№216 от 09.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния 

кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 140-ПВР/НС 
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Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил съгласно направените предложения от КП „ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН!“,ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  и ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“  както следва: 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и 

фамилия на 

освободения член 

на СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 

СИК 

102900010 Председател Лилия Райчова 

Гунинска 

Николина Евлогиева 

Милошова 

102900039 Член Цветанка 

Божидарова Начева 

Даниела Йорданова 

Александрова 

102900011 Член Миглена Боянова 

Кирилова 

Тодорка Димитрова 

Георгиева 

102900001 Член Габриела Кирчова 

Илиева 

Цвети Тодорова Димитрова 

102900017 Председател Силвия Стоянова Божана Натан Пакашки 

102900019 Секретар Пламен Костадинов 

Костадинов 

Бойка Траянова Димитрова 

102900020 Председател Силва Илиева 

Табачка 

Пламен Борисов Пешев 

102900047 Зам. 

Председател 

Мая Миткова 

Стойчкова-Зарева 

Евелина Иванова Максева 

102900050 Секретар Соня Кирилова 

Стоянова 

Кристина Матеева Ташкова - 

Пешева 

102900058 Член Вероника 

Мирославова 

Георгиева 

Михаил Борисов Пешев 

102900063 Член Теменужка 

Димитрова 

Стоянова 

Росица Ганчова Стойкова 

102900103 Председател Петя Димитрова Соня Кирилова Стоянова 
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Стоянова 

102900043 Секретар Боянка Христова 

Накова 

Надежда Цветанова Велинова 

102900010 Член Денислав 

Венциславов 

Драганов 

Камелия Георгиева Ковачка 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

ОТКАЗВА да назначи предложеното от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!“  лице в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

поради следните причини: 

Петър Михайлов Георгиев, ЕГН * – Лицето е регистрирано като  член 

на СИК 262000012. 

Божидара Сашова Колчакова, ЕГН * – Лицето е регистрирано като член 

на СИК 262000011. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т.5 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпили са предложения:  

 От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№229 от 10.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница 

 От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№230 от 

10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на 

община Дупница 
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 От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№232 от 

10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на 

община Дупница 

 От КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх.№243 от 11.11.2021г. в Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница 

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния 

кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

„Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 141-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Дупница съгласно направените предложения от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  както следва: 

 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и 

фамилия на 

освободения член 

на СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 

СИК 

104800014 Секретар Елена Стоилова 

Александрова 

Катя  Драганова Десподова 

104800024 Зам. 

Председател 

Валерия Димитрова 

Видрова 

Антония Костадинова 

Петрова 

104800041 Секретар Мирослава 

Валериева Стоилова 

Росица Кръстева Ушатова 

104800047 Председател Екатерина 

Свиленова Цолева 

Мария Спасова Говедарска 

104800050 Член Кристиян Коцев 

Равенски 

Венка Георгиева Грозданска 
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104800051 Председател Габриела Георгиева 

Цветкова 

Екатерина Свиленова Цолева 

104800054 Член Рая Бориславова 

Черешарска 

Илияна Илиева Велинова 

104800068 Член Илияна Илиева 

Велинова 

Рая Бориславова Черешарска 

104800021 Зам. 

Председател 

Василка Евтимова 

Попова 

Симона Иванова Грозданова 

104800027 Член Димитър 

Драгомиров 

Драгомиров 

Жени Петкова Гаджалова 

104800029 Член Виктория Викторова 

Харизанова 

Борислав Георгиев Давидов 

104800029 Член Димитър Емилов 

Димитров 

Мила Петкова Гаджалова 

104800030 Секретар Жени Петкова 

Гаджалова 

Иван Костадинов Филипов 

104800047 Зам. 

Председател 

Стоян Стоянов 

Николов 

Крум Момчилов Кацарски 

104800073 Председател Пресияна Василева 

Вълева 

Николета Крумова Кацарска 

104800074 Председател София Стоилова 

Подолинска 

Гюлка Любомирова 

Караманска 

104800044 Зам. 

Председател 

Елица Методиева 

Илчева 

Васил Александров Шулев 

104800049 Секретар Кристин Славчова 

Филибева 

Кирил Ивайлов Петров 

104800042 Секретар Росица Кръстева 

Ушатова 

Бисер Бисеров Шарлачки 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 
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 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

ОТКАЗВА да назначи предложеното от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“   

лице в съставите на СИК на територията на община Кюстендил поради 

следните причини: 

Евгения Стоянова Ушатова, ЕГН * – Лицето е регистрирано като  член 

на СИК 100400004. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т.6 от дневния ред: Промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни 

представители на 14 ноември 2021 година 

        Постъпило е предложение:  

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№225 от 

10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на 

община Кочериново 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния 

кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

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

„Против“ – няма взе следното 

 

    РЕШЕНИЕ № 142-ПВР/НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община 

Кочериново съгласно направеното предложение от ПП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  както следва: 

Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и 

фамилия на 

освободения член 

на СИК 

Име, презиме и фамилия на 

новоназначения член на 

СИК 



12 
 

102700009 Член Димитър Иванов 

Димитров 

Величка Димитрова 

Атанасова 

102700010 Председател Мария Йорданова 

Лазова 

Надежда Николаева 

Димитрова 

102700015 Зам. 

Председател 

Лъчезар Любчов 

Мездралийски 

Георги Иванов Стоянов 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – 

Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от 

обявяването му. 

По т.7 от дневния ред: Определяне на представители на РИК-

Кюстендил, които да предадат  изборни книжа и материали на секционните 

избирателни комисии в предизборния ден и УТВЪРЖДАВАНЕ на график на 

територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители  на 14 

ноември 2021г. 

  Необходимо е да бъдат определени представители на РИК - Кюстендил, 

които съвместно с общинските администрации в Десети изборен район - 

Кюстендил да предадат на секционните избирателни комисии изборни книжа 

и материали в предизборния ден на 13 ноември 2021 г. 

   Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18  и чл. 215, ал. 1 и ал. 2 

от Изборния кодекс, Решение №825-ПВР/НС от 29.10.2021г. изменено с 

Решение №867-ПВР/НС от 05.11.2021г на ЦИК, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски  след проведено поименно 

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

РЕШЕНИЕ № 143-ПВР/НС 

 ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия - 

Кюстендил, които подпишат съответните протоколи, както и да предадат 

изборните книжа и материали на СИК/ПСИК в предизборния ден на 

територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за 
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президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители  на 14 

ноември 2021г., както следва: 

ОБЩИНА Бобов дол – Катя Димитрова, Десислава Костадинова-Стоянова 

ОБЩИНА Бобошево – Ивайло Анастасов 

ОБЩИНА Дупница – Десислава Костадинова-Стоянова и Мария Чочова 

ОБЩИНА Кюстендил –  Румяна Димитрова, Илиян Хаджийски 

ОБЩИНА Кочериново – Александра Колева 

ОБЩИНА Рила – Александра Колева 

ОБЩИНА Сапарева баня – Мария Чочова и Йорданка Наумова - 

Метаниева 

ОБЩИНА Невестино - Ивайло Анастасов 

ОБЩИНА Трекляно – Симеонка Велкова-Манова и Камелия Петрова  

 УТВЪРЖДАВА график за раздаване на изборните книжа, материали и 

бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както 

следва: 

Община Дата Час 

Кюстендил 13 ноември 2021 г. съгласно 

Приложение № 1 

Трекляно 13 ноември 2021 г 13:00 часа 

Невестино 13 ноември 2021 г 14:00 часа 

Бобошево 13 ноември 2021 г 17:10 часа 

Рила 13 ноември 2021 г 17:00 часа 

Кочериново 13 ноември 2021 г 15:00 часа 

Бобов дол 13 ноември 2021 г 17:00 часа 

Сапарева баня 13 ноември 2021 г 17:30 часа 
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Дупница 13 ноември 2021 г съгласно 

Приложение № 2 

 

 Приложение № 1 за община Кюстендил и Приложение № 2 за общ. 

Дупница, неразделна част от настоящето решение. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от 

обявяването му. 

 По т.8 от дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА  И 

СВОБОДИ“ в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за  

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

Кюстендилски в избирателни секции на територията на област Кюстендил 

Постъпило е заявление  с вх. № 3/11.11.2021 г., /Приложение № 54-

ПВР/НС  от изборните книжа/, от входящия публичен регистър  за 

регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната 

от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021г. Заявлението е подписано от Емил Венев Атанасов 

упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с пълномощно от 01 октомври 2021г.  

Към Заявлението са представени декларации и  всички изискуеми 

документи, съгласно чл.117 и чл.118 от ИК и Решение №707-

ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 5 

лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и 

в електронен вид. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 

2 от ИК и Решение №707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено поименно 

гласуване с 12 гласа „За“, „Против“ няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 144-ПВР/НС 
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            1.РЕГИСТРИРА  застъпници на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“ – 5 /петима/ кандидати от кандидатската листа издигната от ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021г., в избирателни секции на територията на област Кюстендил, както 

следва: 

№ 

по 

ред             Име 

1 Борислав Христов Ангелов 

2 Бане Георгиев Методиев 

3 Илинка Стойчева Асенова 

4 Анна Любенова Райчова 

5 Красимир  Трайков Стефанов 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от 

обявяването му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /   П   / 

     /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 

СЕКРЕТАР:  /   П   / 

      /Венцеслав Благоев Механджийски/ 

 

 

 

 

 


