
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 

КЮСТЕНДИЛ 

 

Протокол 

 

№ 10 

 
гр.Кюстендил, 18 септември 2019 година 

 

 Днес, 18 септември 2019 година от 17:00 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,  

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Светослава Георгиева Радославова, Таня 

Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, Драгомир Кирилов 

Марков, Валери Евтимов Тотевски, Бойко Мирчов Врански, Албена Станкова Достина 

и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Александра Колева и Евелина Стефанова Нешева 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Горна Гращица на Кирил Бориславов 

Кирилов, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при 

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

Докладва: В.Механджийски 

2. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Жабокрът на Десислава Йорданова 

Стоянова, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при 

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

Докладва: В.Механджийски 

3. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Жиленци на Румен Иванов Сираков, 

предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане 

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

Докладва: В.Механджийски 

4. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Коняво на Илиян Динков Желев, предложен 

от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на 

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

Докладва: В.Механджийски 

5. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Копиловци на Васил Иванов Младенов, 

предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане 

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

Докладва: В.Механджийски 

 



6. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Лозно на Радка Веселинова Чорбаджийска, 

предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане 

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

 Докладва: В.Механджийски 

7. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Пиперков Чифлик  на Бойко Йорданов 

Парлапански, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при 

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

Докладва: В.Механджийски 

8. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Шишковци на Илияна Спирова Петрова, 

предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане 

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

Докладва: В.Механджийски 

9. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Ябълково на Валери Василев Иванов, 

предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане 

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

          Докладва: В.Механджийски 

10. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници,  предложена от ПП 

„партия на ЗЕЛЕНИТЕ”  при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 година. 
Докладва: В.Механджийски 

11. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Жабокрът на Милена Петкова 

Стоименова, предложен от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” , при произвеждане на 

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

Докладва: В.Механджийски 

12. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Копиловци на Светослав Киролов 

Дамянов, предложен от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” , при произвеждане на изборите 

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

Докладва: В.Механджийски 

 

 
 

 По т.1 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Горна Гращица на Кирил Бориславов Кирилов, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Кирил Бориславов Кирилов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Горна 

Гращица, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 



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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ № 66 

 Регистрира Кирил Бориславов Кирилов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Горна Гращица, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.2 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Жабокрът на Десислава Йорданова Стоянова, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Десислава Йорданова Стоянова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Жабокрът, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: №67 



 Регистрира Десислава Йорданова Стоянова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

с. Жабокрът, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил 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 кандидат за кмет на кметство 

с.Жиленци на Румен Иванов Сираков, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Румен Иванов Сираков, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Жиленци, 

община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”. 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: № 68 

 Регистрира Румен Иванов Сираков, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Жиленци, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.4 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Коняво 

на Илиян Динков Желев, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  



 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Илиян Динков Желев, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Коняво, община 

Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: № 69 

 Регистрира Илиян Динков Желев, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Коняво, 

издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при произвеждане на 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.5 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Копиловци на Васил Иванов Младенов, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Васил Иванов Младенов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Копиловци, 

община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  



2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: № 70 

 Регистрира Васил Иванов Младенов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Копиловци, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.6 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Лозно 

на Радка Веселинова Чорбаджийска, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Радка Веселинова Чорбаджийска, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Лозно, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  



РЕШЕНИЕ: № 71 

 Регистрира Радка Веселинова Чорбаджийска, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

с. Лозно, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.7 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Пиперков Чифлик  на Бойко Йорданов Парлапански, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Бойко Йорданов Парлапански, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Пипирков Чифлик, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ № 72 

 Регистрира Бойко Йорданов Парлапански, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Пиперков Чифлик, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.8 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Шишковци на Илияна Спирова Петрова, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 



НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Илияна Спирова Петрова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Шишковци, 

община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: № 73 

 Регистрира Илияна Спирова Петрова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Шишковци, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.9 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Ябълково на Валери Василев Иванов, предложен от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение с вх.№ 

66 от общия регистър и вх. № 1 в 09:20 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на  

кметство от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, с което е предложен  за 

регистрация Валери Василев Иванов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Ябълково, 

община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Георги Петков Петров, упълномощен представител на 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

 Към предложението са приложени:  



1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ от 

изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Георги Петков Петров, с което е упълномощен да подаде и подпише 

всички необходими документи от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” във връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при 

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

пред ОИК – Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: № 74 

 Регистрира Валери Василев Иванов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Ябълково, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

По т.10 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за 

общински съветници,  предложена от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”  при произвеждане 

на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 67 от общия регистър и вх. № 1/18.09.2019  в 12,30 часа във Входящия регистър 

на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от ПП „партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ”.   

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   15 бр.; 

3. Пълномощно от Владимир Димитров Николов, в качеството му на 

председател на политическа партия „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за упълномощаване на  

Огнян Огнянов Атанасов да регистрира кандидатска листа  при произвеждане на 

изборите за общински съветници и  за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК - 

Кюстендил. 

Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. 

Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, 

Общинска избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 75 



 Регистрира кандидатска листа на ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” при 

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

Подреждането на кандидатите е както следва: 

№ по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно 

име 

1 Огнян Огнянов Атанасов 

2 Димитър Евстатиев Велинов 

3 Любомир Венцеславов Терзийски 

4 Константин Димов Дингозов 

5 Станислав Кирилов Андонов 

6 Камелия Милчова Гребенарова 

7 Камелия Младенова Анева-

Андонова 

8 Станислав Пламенов Матуски 

9 Андрей Иванов Димитров 

10 Милена Петкова Стоименова 

11 Цветелина Руменова Василева 

12 Вероника Ангелова Алипасалис - 

Табачка 

13 Румен Тончев Миланов 

14 Божидар Добринов Кадийски 

15 Светослав Кирилов Дамянов 

  

Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверения на 

регистрираните кандидати. 

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

кодекс. 

По т.11 от дневния ред. Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Жабокрът на Милена Петкова Стоименова, предложен от ПП „партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ”,  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 68 от общия регистър и вх. № 2 в 12:40 часа във Входящия регистър на 

кандидатите за кмет на  кметство от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”,  с което е предложен  

за регистрация Милена Петкова Стоименова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

с. Жабокрът, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Огнян Огнянов Атанасов, упълномощен 

представител на ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”. 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ 

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Огнян Огнянов Атанасов, с което е упълномощен да подаде и 

подпише всички необходими документи от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” във 



връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. пред ОИК 

– Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, 

Общинска избирателна комисия  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ: № 76 

 Регистрира Милена Петкова Стоименова, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Жабокрът, издигнат от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”   при произвеждане на 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

кодекс. 

По т.12 от дневния ред. Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Копиловци на Светослав Киролов Дамянов, предложен от ПП „партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ” , при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 68 от общия регистър и вх. № 2 в 12:40 часа във Входящия регистър на 

кандидатите за кмет на  кметство от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”,  с което е предложен  

за регистрация Светослав Кирилов Дамянов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

с. Копиловци, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Огнян Огнянов Атанасов, упълномощен 

представител на ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”. 

 Към предложението са приложени:  

1. Заявление-декларация  от кандидата за кмет на кметство /Приложение № 65-МИ 

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно  на Огнян Огнянов Атанасов, с което е упълномощен да подаде и 

подпише всички необходими документи от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” във 

връзка с регистрацията на  кандидати за кмет на кметство при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. пред ОИК 

– Кюстендил. 

 

 Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл.413, ал.2 и чл.414 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 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил след проведено поименно гласуване с 11 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 77 

 Регистрира Светослав Кирилов Дамянов, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Копиловци, издигнат от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” при произвеждане на 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрирания кандидат. 

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

кодекс. 

 

 
 

Председател: /П/ 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: /П/ 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 

 

 


