
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 12 

 
гр.Кюстендил, 22 септември 2019 година 

 

 Днес, 22  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, Евелина Стефанова Нешева, Таня Каменова 

Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, Драгомир Кирилов Марков, 

Албена Станкова Достина и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

Отсъства: Александра Колева, Светослава Георгиева Радославова, Бойко 

Мирчов Врански и Валери Евтимов Тотевски. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

„ВОЛЯ”  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 година. 

Докладва: В.Механджийски 

 

2. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници,  предложена от КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  при произвеждане на изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 година. 

Докладва: В.Механджийски 

 

3. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Граница на Соня Георгиева 

Павлова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, 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.Жабокрът на Олег Добринов 

Манов, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , 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.Жиленци на Огнян Любенов 

Пешев, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , 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.Раждавица на Стоян Симеонов 

Ръждавички, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, 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.Слокощица на Снежана 

Иванова Арсова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, 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 Юлия Борисова 

Петрова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, 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 Добромир 

Руменов Димитров, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , 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 кандидатска листа за общински 

съветници,  предложена от ПП „ВОЛЯ”  при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 82 от общия регистър и вх. № 2/21.09.2019  в 14:35 часа във Входящия регистър 

на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от ПП „ВОЛЯ”.   

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   8 бр.; 

2. Пълномощно от Веселин Найденов Марешки, в качеството му на 

председател и представляващ ПП „ВОЛЯ” за упълномощаване на Полина Цветославова 

Цанкова-Христова и пълномощно за преупълномощаване на Калоян Пламенов Петров 

и Елисавета Александрова Михайлова да регистрират 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. 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № 

МИ-15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК 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 9 гласа 

„За” взе следното  



РЕШЕНИЕ № 81 

 Регистрира кандидатска листа на ПП „ВОЛЯ” 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 Поля Василева Велинова 

2 Павел СофрониевГеоргиев 

3 Емил Добрев Динев 

4 Красимир Пенев Митов 

5 Галина Стоянова Груева 

6 Методи Ивов Чивийски 

7 Любомир Василев Иванов 

8 Антонио Ангелов Николов 

  

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.2 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за общински 

съветници,  предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  при произвеждане на изборите 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 83 от общия регистър и вх. № 3/22.09.2019  в 11:20 часа във Входящия регистър 

на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ”. 

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   37 бр.; 

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП „БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров 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. 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № 

МИ-15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

След извършена проверка на адресната регистрация на кандидатите по 

постоянен и настоящ адрес в Общинска администрация – Кюстендил се установи, че 

кандидатите отговарят на изискванията. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК и Решение № 943-

МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. 



 На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.14, чл.81, във връзка с чл.66  и чл.417, 

ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия  - Кюстендил след проведено 

поименно гласуване с 9 гласа „За”. 

По отношение  в частта на решението касаещо отказ за регистрация на 

кандидата под № 19-Симеонка Асенова Велкова-Манова, е изразено едно особено 

мнение от член на ОИК – Кюстендил Цветанка Емилова Харалампиева  

В предвид горното Общинска избирателна комисия - Кюстендил  

РЕШЕНИЕ № 82 

 Регистрира кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 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 Росен Раденков Димитров 

2 Атанас Любомиров Гергинов 

3 Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова 

4 Йордан Каменов Тодоров 

5 Невенка Асенова Панчева 

6 Лилия Живкова Евтимова - Алексиева 

7 Бойко Любомиров Клечков 

8 Елена Кирилова Йовева Димитрова 

9 Христо Сашов Цуцумански 

10 Асен Младенов Иванов 

11 Димитър Иванов Соколов 

12 Даниел Владимиров Испорски  

13 Десислава Георгиева Разсолкова 

14 Йордан Николов Костадинов 

15 Тошо Иванов Мухтанов 

16 Севделин Първанов Атанасов  

17 Григор Димитров Велинов 

18 Милена Огнянова Митева 

19  

20 Биляна Кирилова Попова-Димитрова 

21 Страхил Христов Данчев 

22 Георги Кирилов Иванчов  

23 Серги Дамянов Цонев 

24 Снежана Иванова Арсова 

25 Стоян Симеонов Ръждавички 

26 Соня Георгиева Павлова  

27 Добромир Руменов Димитров 

28 Даринка Здравчова Маринова 

29 Василка Цветанова Кръстева 

30 Рени Борисова Мирчева 

31 Венера Александрова Тасева 

32 Огнян Любенов Пешев 

33 Таня Георгиева Кирилова 

34 Стоян Тимев Манов 

35 Марио Иванов Янев 

36 Валентина Страхилова Кирилова  

37 Марио Костадинов Георгиев 



  
На основание чл.81 във връзка с чл.66 от Изборния кодекс - отказва да 

регистрира като кандидат за общински съветник Симеонка Асенова Манова-Велкова 

под № 19 от листата на  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, тъй като след извършена проверка в 

системата на „Информационно обслужване” АД, същата е назначена за член на ОИК – 

1050.  

 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.3 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на кметство 

с.Граница на Соня Георгиева Павлова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 84 от общия регистър и вх. № 5/22.09.2019год. в 11:27 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кмет на  кметство от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ,   с което е 

предложен  за регистрация Соня Георгиева Павлова, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Граница, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Росен Раденков Димитров, упълномощен 

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”. 

   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров да 

регистрирация на кандидатска листа за кмет на кметсво при произвеждане на 

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

– Кюстендил.  

 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-

15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. 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 9 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 83 

 Регистрира Соня Георгиева Павлова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

с. Граница, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 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.Жабокрът на Олег Добринов Манов, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 84 от общия регистър и вх. № 5/ 22.09.2019год. в 11:27 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кмет на  кметство от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ,  с което е 

предложен  за регистрация Олег Добринов Манов, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Жабокрът, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Росен Раденков Димитров, упълномощен 

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”. 

   Към предложението са приложени:   

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров да 

регистрирация на кандидатска листа за кмет на кметсво при произвеждане на 

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

– Кюстендил.  

 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-

15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. 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 9 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 84 

 Регистрира Олег Добринов Манов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Жабокрът, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”   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.Жиленци на Огнян Любенов Пешев, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  , при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 84 от общия регистър и вх. № 5/ 22.09.2019год. в 11:27 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кмет на  кметство от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,  с което е 

предложен  за регистрация Огнян Любенов Пешев, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Жиленци, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Росен Раденков Димитров, упълномощен 

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”. 

   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров да 

регистрирация на кандидатска листа за кмет на кметсво при произвеждане на 

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

– Кюстендил.  

 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-

15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. 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 9 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 85 

 Регистрира Огнян Любенов Пешев, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. 

Жиленци, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”   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.Раждавица на Стоян Симеонов Ръждавички, предложен от КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ”  , при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 84 от общия регистър и вх. № 5/ 22.09.2019год. в 11:27 часа във Входящия 



регистър на кандидатите за кмет на  кметство от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ,  с което е 

предложен  за регистрация Стоян Симеонов Ръждавички, ЕГН *** за кандидат за кмет 

на кметство с. Раждавица, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Росен Раденков Димитров, упълномощен 

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”. 

   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров да 

регистрирация на кандидатска листа за кмет на кметсво при произвеждане на 

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

– Кюстендил.  

 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-

15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. 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 9 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 86 

 Регистрира Стоян Симеонов Ръждавички, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство   с. Раждавица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”   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.Слокощица на Снежана Иванова Арсова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  , 

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

2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 84 от общия регистър и вх. № 5/ 22.09.2019год. в 11:27 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кмет на  кметство от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,   с което е 

предложен  за регистрация Снежана Иванова Арсова, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Слокощица, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Росен Раденков Димитров, упълномощен 

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”. 



   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров да 

регистрирация на кандидатска листа за кмет на кметсво при произвеждане на 

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

– Кюстендил.  

 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-

15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. 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 9 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 87 

 Регистрира Снежана Иванова Арсова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство             

с. Слокощица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”   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 Юлия Борисова Петрова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,  

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

2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 84 от общия регистър и вх. № 5/ 22.09.2019год. в 11:27 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кмет на  кметство от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ,   с което е 

предложен  за регистрация Юлия Борисова Петрова, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Шишковци, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Росен Раденков Димитров, упълномощен 

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”. 

   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП 



„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров да 

регистрирация на кандидатска листа за кмет на кметсво при произвеждане на 

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

– Кюстендил.  

 

Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-

15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. 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 9 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 88 

 Регистрира Юлия Борисова Петрова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

с. Шишковци, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”   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 Добромир Руменов Димитров, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, 

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

2019 г.  

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 84 от общия регистър и вх. № 5/ 22.09.2019год. в 11:27 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кмет на  кметство от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ,  с което е 

предложен  за регистрация Добромир Руменов Димитров, ЕГН *** за кандидат за кмет 

на кметство с. Ябълково, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Росен Раденков Димитров, упълномощен 

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”. 

   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството  на председател на 

Националния съвет на Българска социалистическа партия  и  представляващ КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  за упълномощаване на Росен Раденков Димитров да 

регистрирация на кандидатска листа за кмет на кметсво при произвеждане на 

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

– Кюстендил.  

 



Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-

15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. 

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

Изборния кодекс, Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. 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 9 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 89 

 Регистрира Добромир Руменов Димитров, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Ябълково, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”   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: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


