
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 9 

 
гр.Кюстендил, 16 септември 2019 година 

 

 Днес, 16 септември 2019 година от 18:00 часа в заседателната зала, находяща се 

на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия  - Кюстендил в състав:   

 

 Присъствали: Венцеслав Благоев Механджийски, Силвия Йорданова Петрова, 

Александра Колева, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, 

Светослава Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка 

Емилова Харалампиева, Валери Евтимов Тотевски, Бойко Мирчов Врански, Албена 

Станкова Достина и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

 

Отсъства: Николай Владимиров Шейтанов. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Регистрация на Местна коалиция  ГЕРБ   /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО– БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

(ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за 

участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

2. Регистрация на Местна коалиция  ГЕРБ    /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

(ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/  за 

участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

3. Регистрация на Местна коалиция  ГЕРБ   /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за участие в изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

4. Регистрация на КП „Ние, Гражданите” за участие в изборите за общински 

съветници в община Кюстендил. 



Докладва: Венцеслав Механджийски. 

5. Регистрация на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” за участие в 

изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

6. Регистрация на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” за участие в 

изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

7. Регистрация на Местна коалиция Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА / ПП 

ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция „Движение ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА/ за участие в изборите за кмет на кметство  в  община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

8. Регистрация на Местна коалиция Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА / ПП 

ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция „Движение ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА/ за участие в изборите за общински съветници в  община 

Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

9. Регистрация на Местна коалиция Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА / ПП 

ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция „Движение ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА/ за участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

10. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ за участие в изборите за кмет на 

община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

11. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ за участие в изборите за 

общински съветници  в община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

12. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ за участие в изборите за кмет на 

кметство в община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

13. Регистрация на ПП „Възраждане” за участие в изборите за общински съветници 

на община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

14. Регистрация на ПП „Възраждане” за участие в изборите за кмет на община 

Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

15. Регистрация на ПП „Възраждане” за участие в изборите за кмет на кметство в 

община Кюстендил. 



 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

16. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ ПП МИР, 

Християндемократическа партия на България, партия Глас народен за участие в 

изборите за кмет на община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

17. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ ПП МИР, 

Християндемократическа партия на България, партия Глас народен за участие в 

изборите за общински съветници в  община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

18. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ ПП МИР, 

Християндемократическа партия на България, партия Глас народен за участие в 

изборите за кмет на кметство  в община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

19. Регистрация на ПП „АТАКА” за участие в изборите за кмет на кметство в 

община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

20. Регистрация на ПП „АТАКА” за участие в изборите за кмет на община 

Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

21. Регистрация на ПП „АТАКА” за участие в изборите за общински съветници в 

община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

22. Регистрация на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за 

участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

23. Регистрация на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за 

участие в изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

24. Регистрация на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за 

участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски. 

 

 

По т.1 от дневния ред: Регистрация на Местна коалиция  ГЕРБ                       

/ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП 

ВМРО– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

 



Постъпило е заявление от Местна коалиция ГЕРБ  /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/  за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. в община 

Кюстендил, подписано от Петър Георгиев Паунов, упълномощен представител на 

Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, 

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 30 и под № 1 от 15.09.2019 г. в 

11:38 часа във входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год./ Приложение № 49- МИ от 

Изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 148, ал. 4 и ал. 5 

от Изборния кодекс: Заявление /Приложение №45–МИ от изборните книжа/ от местна 

коалиция  ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, 

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за регистрация на местната коалиция за 

участие в изборите за кмет на община Кюстендил. Образец от подпис на 

представляващия местната коалиция, Решение за образуване на местна коалиция от 

13.09.2019 год. подписано от упълномощени представители на съставляващите я 

партии и подпечатено с печатите на партиите участващи в нея. Решение № 99-00-ГИК 

от 05.09.2019 г. на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ; Пълномощно № КО-Г-424 от 

05.09.2019 год. на ПП ГЕРБ – 1 бр. Пълномощно № КО-Г-288 от 30.07.2019 год. на ПП 

ГЕРБ – 1 бр.; Пълномощно от 09.09.2019 год. на  ПП „Съюз на демократичните сили” -  

1бр. Удостоверение за регистрация на партия СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

№ 10 от 07.09.2019 год. на ЦИК, Удостоверение за актуално правно състояние от 

20.08.2019 год. на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; Решение № 983-МИ 

от 05.09.2019  год. на ЦИК; Пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов в 

качеството си на законен представител и представляващ – Председател НИК на ПП 

„ВМРО-Българско национално движение”, с което упълномощава Георги Петков 

Петров  да участва във воденето на преговори и сключване на местни коалиции на 

територията на община Кюстендил , Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 год. на ЦИК, 

Пълномощно от Силвия Йорданова Велкова, като пълномощник на Димитър Андреев 

Делчев, като председател и преставляващ политическа партия „Движение България на 

гражданите” преупълномощава Румен Кирилов Гогов да представлява ПП ДБГ за 

образуване на местни коалиции, Пълномощно от 10.09.2019 год. от Димитър Андреев 

Делчев като Председател на ПП „Движение България на гражданите” за 

упълномощаване на Силвия Йорданова Велкова; Решение № 1045-МИ от 11.09.2019 

год. на ЦИК, Удостоверение за актуално правно състояние от  30.07.2019 год. на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”, Удостоверение за актуално правно 

състояние от 23.08.2019 год. на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, Пълномощно 

от Румен Маринов Йончев в качеството на представляващ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ” за упълномощаване на Стоян Кирилов Стоянов, с правото да 

участва при образуване на местни коалиции; Пълномощно изх. № 0021/11.09.2019 год. 

от Петя Ставрева Ставрева, в качеството на председател на ПП „Обединени земеделци” 

за упълномощаване на Адела Руменова Димитрова с право да подписва коалиционно 

споразумение; Удостоверение за актуално правно състояние от 02.08.2019 год. на ПП 

„Обединени земеделци”, Решение № 1022-МИ от 09.09.2019 год. на ЦИК, 

Удостоверение за регистрация на партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ № 19 от 

09.09.2019 год. на ЦИК, Удостоверение за банкова сметка на ПП СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, изх. № 326 от 13.09.2019 год., която ще обслужва само 

предизборната кампания. 

 



Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. Местна коалиция  

ГЕРБ    /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/  за участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е: Местна 

коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО–БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/ 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.2 от дневния ред: Регистрация на Местна коалиция  ГЕРБ                       

/ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП 

ВМРО–БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/  за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

 

Постъпило е заявление от Местна коалиция  ГЕРБ  /ПП ГЕРБ ,ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/  за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. в община 

Кюстендил, подписано от Петър Георгиев Паунов, упълномощен представител на 

местна коалиция - Местна коалиция  ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/  

Заявлението е заведено в общия регистър под № 31 и под № 2 от 15.09.2019 г. в 

11:48 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год./ Приложение № 49- МИ от 

Изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 148, ал. 4 и ал. 5 

от Изборния кодекс: Заявление /Приложение №45–МИ от изборните книжа/ от Местна 

коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, 

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за регистрация на местната коалиция за 

участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. Образец от подпис на 

представляващия местната коалиция, Решение за образуване на местна коалиция от 

13.09.2019 год. подписано от упълномощени представители на съставляващите я 

партии и подпечатено с печатите на партиите участващи в нея. Пълномощно № КО-Г-

424 от 05.09.2019 год. на ПП ГЕРБ – 1 бр. Пълномощно № КО-Г-288 от 30.07.2019 год. 



на ПП ГЕРБ – 1 бр.; Пълномощно от 09.09.2019 год. на  ПП „Съюз на демократичните 

сили” -  1бр. Удостоверение за регистрация на партия СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ № 10 от 07.09.2019 год. на ЦИК, Удостоверение за актуално правно състояние 

от 20.08.2019 год. на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; Решение № 983-

МИ от 05.09.2019  год. на ЦИК; Пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов в 

качеството си на законен представител и представляващ – Председател НИК на ПП 

„ВМРО-Българско национално движение”, с което упълномощава Георги Петков 

Петров  да участва във воденето на преговори и сключване на местни коалиции на 

територията на община Кюстендил, Удостоверение за регистрация на партия на ВМРО-

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ № 54/11.09.2019  г. на ЦИК, Решение № 

1071-МИ от 11.09.2019 год. на ЦИК,  Удостоверение за актуално правно състояние от 

05.08.2019 г. на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, 

Пълномощно от Силвия Йорданова Велкова, като пълномощник на Димитър Андреев 

Делчев, като председател и представляващ политическа партия „Движение България на 

гражданите” преупълномощава Румен Кирилов Гогов да представлява ПП ДБГ за 

образуване на местни коалиции, Пълномощно от 10.09.2019 год. от Димитър Андреев 

Делчев като Председател на ПП „Движение България на гражданите” за 

упълномощаване на Силвия Йорданова Велкова; Решение № 1045-МИ от 11.09.2019 

год. на ЦИК, Удостоверение за актуално правно състояние от  30.07.2019 год. на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”, Удостоверение за актуално правно 

състояние от 23.08.2019 год. на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, Пълномощно 

от Румен Маринов Йончев в качеството на представляващ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ” за упълномощаване на Стоян Кирилов Стоянов, с правото да 

участва при образуване на местни коалиции; Пълномощно изх. № 0021/11.09.2019 год. 

от Петя Ставрева Ставрева, в качеството на председател на ПП „Обединени земеделци” 

за упълномощаване на Адела Руменова Димитрова с право да подписва коалиционно 

споразумение; Удостоверение за актуално правно състояние от 02.08.2019 год. на ПП 

„Обединени земеделци”, Решение № 1022-МИ от 09.09.2019 год. на ЦИК, 

Удостоверение за регистрация на партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ № 19 от 

09.09.2019 год. на ЦИК, Удостоверение за банкова сметка на ПП СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, изх. № 326 от 13.09.2019 год., която ще обслужва само 

предизборната кампания. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. Местна коалиция 

ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ПП ВМРО– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за участие в изборите общински съветници в община Кюстендил. 

 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е: Местна 

коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО – БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/ 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 



Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.3 от дневния ред: Регистрация на Местна коалиция  ГЕРБ                       

/ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за участие в изборите за кмет на кметство в 

община Кюстендил. 

 

Постъпило е заявление от Местна коалиция  ГЕРБ  /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 год. в община Кюстендил, подписано от Петър Георгиев Паунов, 

упълномощен представител на Местна коалиция  ГЕРБ       /ПП ГЕРБ ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ/Заявлението е заведено в общия регистър под № 32 и под № 3 от 

15.09.2019 г. в 11:54 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год./ Приложение 

№ 49- МИ от Изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 148, ал. 4 и ал. 5 

от Изборния кодекс: Заявление /Приложение №45–МИ от изборните книжа/ от Местна 

коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/за регистрация на 

местната коалиция за участие в изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

Образец от подпис на представляващия местната коалиция, Решение за образуване на 

местна коалиция от 13.09.2019 год. подписано от упълномощени представители на 

съставляващите я партии и подпечатено с печатите на партиите участващи в нея.; 

Пълномощно № КО-Г-424 от 05.09.2019 год. на ПП ГЕРБ – 1 бр. Пълномощно № КО-Г-

288 от 30.07.2019 год. на ПП ГЕРБ – 1 бр.; Пълномощно от 09.09.2019 год. на  ПП 

„Съюз на демократичните сили” -  1бр. Удостоверение за регистрация на партия СЪЮЗ 

НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ № 10 от 07.09.2019 год. на ЦИК, Удостоверение за 

актуално правно състояние от 20.08.2019 год. на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ”; Решение № 983-МИ от 05.09.2019  год. на ЦИК; Пълномощно от Силвия 

Йорданова Велкова, като пълномощник на Димитър Андреев Делчев, като председател 

и преставляващ политическа партия „Движение България на гражданите” 

преупълномощава Румен Кирилов Гогов да представлява ПП ДБГ за образуване на 

местни коалиции, Пълномощно от 10.09.2019 год. от Димитър Андреев Делчев като 

Председател на ПП „Движение България на гражданите” за упълномощаване на Силвия 

Йорданова Велкова; Решение № 1045-МИ от 11.09.2019 год. на ЦИК, Удостоверение за 

актуално правно състояние от  30.07.2019 год. на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ”, Удостоверение за актуално правно състояние от 23.08.2019 год. на 

ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, Пълномощно от Румен Маринов Йончев в 

качеството на представляващ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за 

упълномощаване на Стоян Кирилов Стоянов, с правото да участва при образуване на 

местни коалиции; Пълномощно изх. № 0021/11.09.2019 год. от Петя Ставрева Ставрева, 

в качеството на председател на ПП „Обединени земеделци” за упълномощаване на 

Адела Руменова Димитрова с право да подписва коалиционно споразумение; 

Удостоверение за актуално правно състояние от 02.08.2019 год. на ПП „Обединени 

земеделци”, Решение № 1022-МИ от 09.09.2019 год. на ЦИК, Удостоверение за 

регистрация на партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ № 19 от 09.09.2019 год. на ЦИК, 

Удостоверение за банкова сметка на ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, изх. 

№ 326 от 13.09.2019 год., която ще обслужва само предизборната кампания. 

 



Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. Местна коалиция  

ГЕРБ    /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/за участие в изборите за кмет на  кметство в 

община Кюстендил, както следва: с.Багренци, с.Богослов, с.Горна Гращица, 

с.Граница, с.Драговищица, с.Жабокрът, с.Жиленци, с.Коняво, с.Копиловци, 

с.Лозно, с.Николичевци, с.Пиперков чифлик, с.Раждавица, с.Слокощица, 

с.Соволяно, с.Шишковци и с.Ябълково. 

 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:   

Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПП СДС, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.4 от дневния ред: Относно регистрация на КП „Ние, Гражданите” за участие в 

изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление от КП „Ние, Гражданите” за участие в изборите за 

общински съветници на 27 октомври 2019 година в община Кюстендил, подписано от 

Иво Крумов Кръстев,  представляващ коалиция от партия „Ние, Гражданите” 

 Заявлението е заведено в общия регистър под № 40 и под № 19 от 16.09.2019  

година в 10:37 часа в Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс: Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „Ние, Гражданите”, Решение          

№  1027 -МИ от 10.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК, Пълномощно от 

Светозар Стоянов Съев, в качеството на представляващ  КП „Ние, Гражданите”, с което  

упълномощава Иво Крумов Кръстев да представлява КП „Ние, Гражданите” пред 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, във връзка с подаване на необходимите 

документи за регистрация. Удостоверение за регистрация на коалиция № 3/12.09.2019 

г. на ЦИК. Решение за образуване на коалиция от 20.08.2019 г. Споразумение за 

явяване с единна листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г. от 23.08.2019 г. 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 



На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 45 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година КП „Ние, 

Гражданите” в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:      

Коалиция Ние, Гражданите 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.5 от дневния ред:  Относно регистрация на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ” за участие в изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Любен Асенов Тасков, упълномощен  

представител на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” за регистрация за 

участие в изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 46 и под № 20 от 16.09.2019  

година в 13:33 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ”  – 1 бр.; 

- Решение № 1015-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК; 

- Споразумение за сформиране на коалиция и последващи действия по 

регистрация и участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. от 19.08.2019 г. 

- Пълномощно № 27/10.09.2019 г. – 1 бр. 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 46 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП 

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”  в изборите за кметове на кметства, както 

следва: с.Багренци, с.Богослов, с.Горна Гращица, с. Граница, с. Драговищица, 

с.Жабокрът, с. Жиленци, с. Коняво, с. Копиловци, с.Лозно, с. Николичевци, 

с.Пиперков чифлик, с.Раждавица, с.Слокощица, с.Соволяно, с.Шишковци и 

с.Ябълково. 



Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: коалиция 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.6 от дневния ред: Относно регистрация на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Любен Асенов Тасков, упълномощен  

представител на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” за регистрация за 

участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 47 и под № 21 от 16.09.2019  

година в 13:35 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ”  – 1 бр.; 

- Решение № 1015-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК; 

- Споразумение за сформиране на коалиция и последващи действия по 

регистрация и участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. от 19.08.2019 г. 

- Пълномощно № 27/10.09.2019 г. – 1 бр. 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 47 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП 

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”  в изборите общински съветници в община 

Кюстендил. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: коалиция 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.7 от дневния ред: Относно регистрация на Местна коалиция Движение 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА / ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция 



„Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/ за участие в изборите за кмет на кметство  в  

община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на Местна коалиция Движение ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА /ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция „Движение 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/, представлявана от Младен Стоянов Ризов. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 45 и под № 6 от 16.09.2019  

година в 12:57 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от Местна коалиция Движение ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА /ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция 

„Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/  – 1 бр.; 

- Решение за образуване на Местна коалиция от 14.09.2019 г. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

- Декларация спесимен 

- Пълномощни – 2 бр. 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. Местна коалиция 

Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА /ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и 

Коалиция „Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/  за участие в изборите за кмет на 

кметство , както следва: с.Багренци, с.Богослов, с.Горна Гращица, с. Граница, с. 

Драговищица, с.Жабокрът, с. Жиленци, с. Коняво, с. Копиловци, с.Лозно, с. 

Николичевци, с.Пиперков чифлик, с.Раждавица, с.Слокощица, с.Соволяно, 

с.Шишковци и с.Ябълково. 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:  

местна коалиция Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

По т.8 от дневния ред: Относно регистрация на Местна коалиция Движение 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА / ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция 

„Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/ за участие в изборите за общински съветници в  

община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на Местна коалиция Движение ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА /Движение Заедно за промяна, Обединена социалдемокрация/, 

представлявана от Младен Стоянов Ризов. 



Заявлението е заведено в общия регистър под № 44 и под № 5 от 16.09.2019  

година в 12:48 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Решение за образуване на Местна коалиция от 14.09.2019 г. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

- Декларация спесимент 

- Пълномощни – 2 бр. 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. Местна коалиция 

Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА /Движение Заедно за промяна, Обединена 

социалдемокрация/  за участие в изборите за общински съветници в  община 

Кюстендил. 

 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:  

местна коалиция Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА  

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.9 от дневния ред: Относно регистрация на Местна коалиция Движение 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА / ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и Коалиция 

„Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/ за участие в изборите за кмет на община 

Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на Местна коалиция Движение ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА /Движение Заедно за промяна, Обединена социалдемокрация/, 

представлявана от Младен Стоянов Ризов. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 43 и под № 4 от 16.09.2019  

година в 12:40 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от Местна коалиция Движение ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА /Движение Заедно за промяна, Обединена социалдемокрация/  

– 1 бр.; 

- Решение за образуване на Местна коалиция от 14.09.2019 г. 



- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

- Декларация спесимен 

- Пълномощни – 2 бр. 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. Местна коалиция 

Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА /Движение Заедно за промяна, Обединена 

социалдемокрация/  за участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:  

местна коалиция Движение ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА  

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.10 от дневния ред: Относно регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 

за участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ, 

представлявана от Любомир Иванов Васев. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 48 и под № 7 от 16.09.2019  

година в 13:48 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от МЕСТА КОАЛИЦИЯ НДСВ – 1 бр.; 

-  Декларация  - 1 бр. 

- Образец от подпис – 1 бр. 

- Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за общински 

съветници, кметове на общини и кметове на населени места на 27 октомври 

2019 г. от 11.09.2019 г. – 1 бр. 

- Пълномощни – 2 бр. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 



На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

НДСВ  за участие в изборите за кмет на  община Кюстендил. 

 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е: МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.11 от дневния ред: Относно регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 

за участие в изборите за общински съветници  в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ, 

представлявана от Любомир Иванов Васев. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 49 и под № 8 от 16.09.2019  

година в 13:53 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

-  Декларация  - 1 бр. 

- Образец от подпис – 1 бр. 

- Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за общински 

съветници, кметове на общини и кметове на населени места на 27 октомври 

2019 г. от 11.09.2019 г. – 1 бр. 

- Пълномощни – 2 бр. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

НДСВ  за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е: МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ 

 



След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.12 от дневния ред: Относно регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 

за участие в изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ, 

представлявана от Любомир Иванов Васев. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 50 и под № 9 от 16.09.2019  

година в 13:57 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от МЕСТА КОАЛИЦИЯ НДСВ – 1 бр.; 

-  Декларация  - 1 бр. 

- Образец от подпис – 1 бр. 

- Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за общински 

съветници, кметове на общини и кметове на населени места на 27 октомври 

2019 г. от 11.09.2019 г. – 1 бр. 

- Пълномощни – 2 бр. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. МЕСТА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ  за участие в изборите за кмет на кметство, както следва: 

с.Багренци, с.Богослов, с.Горна Гращица, с. Граница, с. Драговищица, 

с.Жабокрът, с. Жиленци, с. Коняво, с. Копиловци, с.Лозно, с. Николичевци, 

с.Пиперков чифлик, с.Раждавица, с.Слокощица, с.Соволяно, с.Шишковци и 

с.Ябълково 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е: МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 



По т.13 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „Възраждане” за участие в 

изборите за общински съветници на община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Владислав Кирилов Лехчански, 

упълномощен  представител на ПП „Възраждане” за регистрация за участие в изборите 

за общински съветници в  община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 53 и под № 23 от 16.09.2019  

година в 12:07 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „Възраждане”.; 

- Пълномощно на Владислав Кирилов Лехчански да представлява ПП 

„Възраждане” пред ОИК – Кюстендил. 

- Решение № 982-МИ/05.09.2019 г.; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 54 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП 

„Възраждане” в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  ВЪЗРАЖДАНЕ. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.14 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „Възраждане” за участие в 

изборите за кмет на община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Владислав Кирилов Лехчански, 

упълномощен  представител на ПП „Възраждане” за регистрация за участие в изборите 

за кмет на  община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 52 и под № 22 от 16.09.2019  

година в 14:33 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „Възраждане”.; 



- Пълномощно на Владислав Кирилов Лехчански да представлява ПП 

„Възраждане” пред ОИК – Кюстендил. 

- Решение № 982-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 55 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП 

„Възраждане” в изборите за кмет на община Кюстендил. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  ВЪЗРАЖДАНЕ. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.15 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „Възраждане” за участие в 

изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Владислав Кирилов Лехчански, 

упълномощен  представител на ПП „Възраждане” за регистрация за участие в изборите 

за кмет на кметство община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 54 и под № 24 от 16.09.2019  

година в 14:41 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „Възраждане”.; 

- Пълномощно на Владислав Кирилов Лехчански да представлява ПП 

„Възраждане” пред ОИК – Кюстендил. 

- Решение № 982-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 56 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП 

„Възраждане” в изборите за кметове на кметства, както следва с.Багренци, 

с.Граница, с.Лозно, с.Раждавица, с.Богослов, с.Коняво, с.Жабокрът, с.Ябълково, 

с.Жиленци, с.Соволяно  и с.Пиперков чифлик. 



Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  ВЪЗРАЖДАНЕ. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.16 от дневния ред: Относно регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас 

народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

за участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ 

ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен, 

представлявана от Кирил Йорданов Станчев. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 56 и под № 11 от 16.09.2019  

година в 15:59 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ 

ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

– 1 бр.; 

- Образец от подпис – 1 бр. 

- Решение за образуване на коалиция от партии за участие в местните избори 

на 27.10.2019. год. с общ кандидат за кмет на община Кюстендил/кметове на 

кметства/ обща листа за общински съветниц – 1 бр. 

- Пълномощни – 3 бр. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ Глас народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, 

партия Глас народен за участие в изборите за кмет на община Кюстендил.  

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:  Глас 

народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 



По т.17 от дневния ред: Относно регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас 

народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

за участие в изборите за общински съветници в  община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ 

ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен, 

представлявана от Кирил Йорданов Станчев. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 57 и под № 12 от 16.09.2019  

година в 16:05 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ 

ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

– 1 бр.; 

- Образец от подпис – 1 бр. 

- Решение за образуване на коалиция от партии за участие в местните избори 

на 27.10.2019. год. с общ кандидат за кмет на община Кюстендил/кметове на 

кметства/ обща листа за общински съветниц – 1 бр. 

- Пълномощни – 3 бр. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас 

народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

за участие в изборите за общински съветници в  община Кюстендил.  

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:  Глас 

народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.18 от дневния ред: Относно регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас 

народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

за участие в изборите за кмет на кметство  в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление за регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ 

ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен, 

представлявана от Кирил Йорданов Станчев. 



Заявлението е заведено в общия регистър под № 55 и под № 10 от 16.09.2019  

година в 15:50 часа във Входящия регистър на местните коалиции за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

49-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени: 

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ Глас народен/ 

ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

– 1 бр.; 

- Образец от подпис – 1 бр. 

- Решение за образуване на коалиция от партии за участие в местните избори 

на 27.10.2019. год. с общ кандидат за кмет на община Кюстендил/кметове на 

кметства/ обща листа за общински съветниц – 1 бр. 

- Пълномощни – 3 бр. 

- Удостоверение за актуална банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията; 

Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936- 

МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК.  

 

На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 ,ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс и Решение № 

936- МИ от 02.09. 2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За ” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

Регистрира за участие в изборите на 27 октомври 2019 год. МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ Глас народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, 

партия Глас народен за участие в изборите за кмет на кметство, както следва: 

с.Багренци, с.Богослов, с.Горна Гращица, с. Граница, с. Драговищица, 

с.Жабокрът, с. Жиленци, с. Коняво, с. Копиловци, с.Лозно, с. Николичевци, 

с.Пиперков чифлик, с.Раждавица, с.Слокощица, с.Соволяно, с.Шишковци и 

с.Ябълково 

Наименованието на местна коалиция за отпечатване в бюлетината е:  Глас 

народен/ ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен 

 

След влизане в сила на настоящото решение на местната коалиция да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.19 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „АТАКА” за участие в 

изборите за кмет на кметство в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Румен Николов Андонов, упълномощен  

представител на ПП „АТАКА”за регистрация за участие в изборите за кмет на кметство 

в  община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 58 и под № 25 от 16.09.2019  

година в 16:36 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 



изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „АТАКА”.; 

- Пълномощно на Румен Николов Андонов  да представлява ПП „АТАКА” 

пред ОИК – Кюстендил. 

- Решение №1056-МИ/11.09.2019 г.; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 60 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „АТАКА”  в 

изборите за кмет на кметство в община Кюстендил, както следва, с.Жабокрът,       

с. Жиленци, с. Лозно, с.Пиперков чифлик, с.Слокощица,с. Ябълково  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  ПП АТАКА 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.20 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „АТАКА” за участие в 

изборите за кмет на община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Румен Николов Андонов, упълномощен  

представител на ПП „АТАКА”за регистрация за участие в изборите за кмет на   община 

Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 59 и под № 26 от 16.09.2019  

година в 16:40 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „АТАКА”.; 

- Пълномощно на Румен Николов Андонов  да представлява ПП „АТАКА” 

пред ОИК – Кюстендил. 

- Решение №1056-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 



На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 61 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „АТАКА”  в 

изборите за кмет на община Кюстендил.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  ПП АТАКА 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.21 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „АТАКА” за участие в 

изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Румен Николов Андонов, упълномощен  

представител на ПП „АТАКА”за регистрация за участие в изборите за общински 

съветници в  община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 60 и под № 27 от 16.09.2019  

година в 16:44 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „АТАКА”.; 

- Пълномощно на Румен Николов Андонов  да представлява ПП „АТАКА” 

пред ОИК – Кюстендил. 

- Решение №1056-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 62 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „АТАКА”  в 

изборите за общински съветници в община Кюстендил,  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  ПП АТАКА 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 



По т.22 от дневния ред: Относно регистрация на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в изборите за общински съветници в община 

Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Емил Ивов Мачиков, упълномощен  

представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за регистрация 

за участие в изборите за общински съветници в  община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 61 и под № 28 от 16.09.2019  

година в 16:57 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ”.; 

- Пълномощно на Емил Ивов Мачиков да представлява КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”пред ОИК – Кюстендил. – 

2 бр. 

- Споразумение за образуване на коалиция  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ” 

- Решение № 965-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 63 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” в изборите за общински 

съветници в община Кюстендил,  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:   

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” ( ДА България, ДСБ, Зелено 

движение) 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.23 от дневния ред: Относно регистрация на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в изборите за кмет на кметство в община 

Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Емил Ивов Мачиков, упълномощен  

представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”за регистрация 

за участие в изборите за общински съветници в  община Кюстендил. 



  Заявлението е заведено в общия регистър под № 63 и под № 30 от 16.09.2019  

година в 17:10 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ”.; 

- Пълномощно на Емил Ивов Мачиков да представлява КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”пред ОИК – Кюстендил. – 

2 бр. 

- Споразумение за образуване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ” 

- Решение №965-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 64 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”в изборите за кмет на кметство 

община Кюстендил, както следва: с.Багренци, с.Богослов, с.Горна Гращица, с. 

Граница, с. Драговищица, с.Жабокрът, с. Жиленци, с. Коняво, с. Копиловци, 

с.Лозно, с. Николичевци, с.Пиперков чифлик, с.Раждавица, с.Слокощица, 

с.Соволяно, с.Шишковци и с.Ябълково 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” (ДА България, ДСБ, Зелено 

движение) 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

По т.24 от дневния ред: Относно регистрация на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в изборите за кмет на община Кюстендил. 

Постъпило е заявление подписано от Емил Ивов Мачиков, упълномощен  

представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”за регистрация 

за участие в изборите за кмет на  община Кюстендил. 

  Заявлението е заведено в общия регистър под № 62 и под № 29 от 16.09.2019  

година в 17:00 часа във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс:  



- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ”.; 

- Пълномощно на Емил Ивов Мачиков  да представлява КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” пред ОИК – Кюстендил. 

– 2 бр. 

- Споразумение за образуване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ” 

- Решение №965-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 65 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”в изборите за кмет на община 

Кюстендил. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:  

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” ( ДА България, ДСБ, Зелено 

движение) 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 

 

 

 
Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


