
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 

КЮСТЕНДИЛ 

 

Протокол 

 

№ 11 

 
гр.Кюстендил, 20 септември 2019 година 

 

 Днес 20 септември 2019 година от 18:20 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,  

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, Светослава 

Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова 

Харалампиева, Драгомир Кирилов Марков, , Бойко Мирчов Врански, Албена Станкова 

Достина и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Александра Колева и Валери Евтимов Тотевски 

 

 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Допълване на Решение № 13/10.09.2019 г. на ОИК- Кюстендил. 

Докладва:Венцеслав Механджийски 

2. Регистрация на Спаска Асенова Методиева, за независим кандидат за кмет на 

кметство с. Николичевци, предложен от Инициативен комитет  при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

3. Регистрация на Йордан Драганов Ангелов, за независим кандидат за кмет на 

кметство с. Богослов, предложен от Инициативен комитет  при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

Докладва:Венцеслав Механджийски 

 

По т.1 от дневния ред: Допълване на Решение № 13/10.09.2019 г. на ОИК – 

Кюстендил относно осъществяване на контрол при предаването и приемането на 

изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, 

контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация 

– Кюстендил. 



На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс, Решение № 993-

МИ/07.09.2019 г. на ЦИК и съгл. писмо изх. № 08-00-26 от 26.09.2019г.- Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 

взе следното  

РЕШЕНИЕ № 78 

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова - членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил да участват в 

запечатването на определено със заповед на Областния управител помещение за 

съхранение на бюлетините и удостоверяват с подписите си датата и часа на поставяне 

на лентата - подписана от всички членове на ОИК – Кюстендил, и подпечатана с 

нейния печат. 

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова - членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил да 

удостоверяват целостта на лентата при отваряне на запечатеното помещение и неговата 

неприкосновеност.  

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

кодекс. 

  По т. 2 от дневния ред: Относно регистрация на Спаска Асенова Методиева, за 

независим кандидат за кмет на кметство с. Николичевци, предложен от Инициативен 

комитет  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

      В Общинска избирателна комисия – Кюстендил е постъпило предложение с вх. 

№ 75 от общия регистър и вх. № 3/19.09.2019 в 9:57 часа във Входящия регистър на 

кандидатите за кметове на кметства /Приложение № 71-МИ от изборните книжа/ от 

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Спаска Асенова Методиева за кмет 

на кметство с. Николичевци, подписано от Стефка Миланова Тинева, представляващо 

инициативния комитет лице. 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация от кандидата - /Приложение № 65-МИ от изборните 

книжа/ - 1 бр.,  

2. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, 

съдържащ саморъчните подписи, трите имена, ЕГН-та и постоянни адреси.    

Списъкът е от 99 броя избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия 

кандидат. Протокол от ГД „ГРАО” – Териториално звено „ГРАО” – Кюстендил 

от 20.09.2019 г. за извършена проверка на списъка с избиратели, подкрепящи 

регистрацията в ОИК на независимия кандидат за кмет, издигнат от 

инициативен комитет за участие в изборите на 27 октомври 2019 година. 

Необходим брой коректни записи - 64, общ брой установени коректни записи - 

99. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414, ал.1, т.2 

и т.3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. 



 На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 79 

Регистрира Спаска Асенова Методиева за кандидат за кмет на кметство с. 

Николичевци, издигнат от Инициативен комитет при произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Общинска избирателна комисия да издаде удостоверение на регистрирания 

кандидат. 

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

кодекс. 

  По т.3 от дневния ред: Относно регистрация на Йордан Драганов Ангелов, за 

независим кандидат за кмет на кметство с. Богослов, предложен от Инициативен 

комитет  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

      В Общинска избирателна комисия – Кюстендил е постъпило предложение с вх. 

№ 77 от общия регистър и вх. № 4/19.09.2019 в 15:02 часа във Входящия регистър на 

кандидатите за кметове на кметства /Приложение № 71-МИ от изборните книжа/ от 

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Йордан Драганов Ангелов за кмет 

на кметство с. Богослов, подписано от Тихомир Славев Алайков, представляващо 

инициативния комитет лице. 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация от кандидата - /Приложение № 65-МИ от изборните 

книжа/ - 1 бр.,  

2. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, 

съдържащ саморъчните подписи, трите имена, ЕГН-та и постоянни адреси.  

Списъкът е от 90 броя избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия 

кандидат. Протокол от ГД „ГРАО” – Териториално звено „ГРАО” – Кюстендил 

от 20.09.2019 г. за извършена проверка на списъка с избиратели, подкрепящи 

регистрацията в ОИК на независимия кандидат за кмет, издигнат от 

инициативен комитет за участие в изборите на 27 октомври 2019 година. 

Необходим брой коректни записи 60 общ брой установени коректни записи 79 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414, ал.1, т. 2 

и т.3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. 

 На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 80 

Регистрира Йордан Драганов Ангелов за кандидат за кмет на кметство с. 

Богослов, издигнат от Инициативен комитет  при произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.. 



Общинска избирателна комисия да издаде удостоверение на регистрирания 

кандидат. 

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

кодекс. 

 

 
 

Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


