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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 14 

 
гр.Кюстендил, 24 септември 2019 година 

 

 Днес, 24 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, 

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, 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 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

„ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.. 

2. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Слокощица на Венера 

Георгиева Илиева, предложен от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, при 

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

2019 г.  

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

„Ние, Гражадите” при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 година.. 

4. Регистрация на кандидат за кмет на Община Кюстендил,  предложен от МК 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА при произвеждане на изборите за 

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

5. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници,  предложена от МК 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА при произвеждане на изборите за 

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

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

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”  при произвеждане на изборите за 

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

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

„ВЪЗРАЖДАНЕ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 година. 
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8. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Ябълково на Кирил Боянов 

Велинов, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, при произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

9. Регистрация на кандидат за кмет на община Кюстендил на Ива Петрова 

Накова, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, при произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

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

местна коалиция Глас народен /ПП МИР, Християндемократическа партие на 

България, партия Глас народен/ при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.. 

11. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници,  предложена от 

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.. 

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

„АБВ” /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/при произвеждане на 

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

13. Регистрация на Мирослава Георгиева Костадинова, за независим кандидат за 

кмет на кметство с. Копиловци, предложен от Инициативен комитет  при 

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

2019 г. 

14. Регистрация на Пламен Василиев Илиев, за независим кандидат за кмет на 

кметство с. Соволяно, предложен от Инициативен комитет  при произвеждане на 

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

15. Регистрация на Слави Петров Кашкин, за независим кандидат за общински 

съветник в община Кюстендил, предложен от Инициативен комитет  при 

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

2019 г. 

16. Регистрация на Здравко Стойне Милев, за независим кандидат за кмет  на 

община Кюстендил, предложен от Инициативен комитет  при произвеждане на 

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

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

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

на 27 октомври 2019 година.. 

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

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” при произвеждане на 

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

19. Относно допълване на листа на ПП”Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”. 

20. Относно отказ на кандидат за кмет на кметство с.Раждавица, предложен от 

Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,  ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

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

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 
По т.1 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за общински 

съветници,  предложена от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” при произвеждане на 

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



3 
 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 95 от общия регистър и вх. № 6/24.09.2019  в 10:10 часа във Входящия регистър 

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

НАРОДНА ПАРТИЯ”.   

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   6 бр.; 

2. Пълномощно от Валентина Василева Василева-Филаделфевс, в качеството й 

на  председател и представляващ ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”  за 

упълномощаване на Любомир Иванов Стойков 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 11 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 106 

 Регистрира кандидатска листа на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” 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 Любомир Иванов Стойков 

2 Вергиния Веселинова Василева-

Згуровска 

3 Рая Любомирова Василиева 

4 Венера Георгиева Илиева 

5 Станислав Иванов Харалампиев 

6 Любка Иванова Пандурска 

 

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 кандидат за кмет на кметство 

с.Слокощица на Венера Георгиева Илиева, предложен от ПП „ЕДИННА НАРОДНА 

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

октомври 2019 г.  
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 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 94 от общия регистър и вх. № 9/ 24.09.2019год. в 10:00 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кметове на  кметства от ПП „ЕДИННА НАРОДНА 

ПАРТИЯ”,  с което е предложен  за регистрация Венера Георгиева Илиева, ЕГН *** за 

кандидат за кмет на кметство с. Слокощица, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Любомир Иванов Стойков, упълномощен 

представител на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” 

   Към предложението са приложени:   

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Валентина Василева Василева-Филаделфевс, в качеството й на  

председател и представляващ ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”  за 

упълномощаване на Любомир Иванов Стойков да регистрира  кандидати 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 11 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 107 

 Регистрира Венера Георгиева Илиева, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

с. Слокощица, издигнат от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” 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 кандидатска листа за общински 

съветници,  предложена от КП „Ние, Гражданите” при произвеждане на изборите за 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 96 от общия регистър и вх. № 7/24.09.2019  в 10:54 часа във Входящия регистър 

на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от КП „Ние, 

Гражданите”.   
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Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –  2 бр.; 

2. Пълномощно от Светозар Стоянов Съев, в качеството си на  представляващ 

КП „Ние, Гражданите” за упълномощаване на Иво Крумов Кръстев 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 във 

връзка с § 2 от ДР 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 11 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 108 

 Регистрира кандидатска листа на ПП КП „Ние, Гражданите”  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 Иво Крумов Кръстев 

2 Светозар Крумов Бачовски 

 

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.4 от дневния ред: Относно регистрация на кандидат за кмет на Община 

Кюстендил,  предложен от МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА при 

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

година. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 98 от общия регистър и вх. № 3/24.09.2019  в 11:15 часа във Входящия регистър 

на кандидатите за кмет на община  Кюстендил от МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНАТА,  с което е предложен  за регистрация Младен Стоянов Ризов, ЕГН ***  

за кандидат за кмет на община Кюстендил.  

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   1 бр.; 
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2. Предложението е подписано от  Младен Стоянов Ризов, представляващ МК 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА. 

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, ал. 1,  чл.397, ал.1, чл. 413, ал. 2 и сл. и чл. 

414 във вр. с § 2 ДР 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 от Изборния кодекс, Общинска 

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

следното  

РЕШЕНИЕ № 109 

 Регистрира Младен Стоянов Ризов, ЕГН *** за кандидат за кмет на община 

Кюстендил издигнат от  МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА при 

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

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

съветници,  предложена от МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА при 

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

година.. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 99 от общия регистър и вх. № 8/24.09.2019  в 11:20 часа във Входящия регистър 

на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от МК ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА  .   

 Към предложението са приложени:  

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

образец от всеки един от кандидатите –   37 бр.; 

2. Предложението е подписано от  Младен Стоянов Ризов, представляващ МК 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА. 

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 11 гласа 

„За”, взе следното  
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РЕШЕНИЕ №:110 

 Регистрира кандидатска листа на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА  

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 Младен Стоянов Ризов 

2 Владислав Димитров Харалампиев 

3 Йордан Захариев Чипев 

4 Валери Здравков Йовчев 

5 Иван Порфиров Мишков 

6 Симеон Антонов Георгиев 

7 Александрина Александрова Кирилова 

8 Георги Асенов Георгиев 

9 Виктор Василев Гаминчев 

10 Гълъбина Илиева Томова 

11 Георги Евгениев Лумбев 

12 Христина Димитрова Васева 

13 Станислав Павлов Стоянов 

14 Таня Христова Стефанова 

15 Георги Василев Цоцумански 

16 Виолина Руменова Димитрова 

17 Владислав Здравков Йорданов 

18 Гергана Иванова Сергеева 

19 Димитър Емилов Димитров 

20 Сузи Стоянова Илиева 

21 Васил Кирилов Тодоров 

22 Тонче Младенов Карамфилов 

23 Радослав Василев Алексов 

24 Валери Димитров Костадинов 

25 Антон Митков Димитров 

26 Венцислав Евгениев Крумов 

27 Александър Красимиров Бараклийски 

28 Иво Димитров Еремийски 

29 Иван Богомилов Димитров 

30 Мадлена Димитрова Тренева 

31 Любомир Ананиев Христов 

32 Ивайло Николов Войнски 

33 Красимира Йорданова Александрова 

34 Зоя-Мария Александрова Хойсова 

35 Елена Валериева Гонева 

36 Даниел Росенов Владимиров 

37 Кръстинка Никифорова Ризова 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверения на 

регистрираните кандидати. 

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

кодекс. 
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По т.6 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за общински 

съветници,  предложена от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”  при 

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

година.. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 101 от общия регистър и вх. № 10/24.09.2019  в 11:51 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за общински съветници в община Кюстендил от КП 

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”  .   

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   3 бр.; 

2. Предложението е подписано от Любен Асенов Тасков 

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 11 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 111 

 Регистрира кандидатска листа на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”  

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 Любен Асенов Тасков                                   

2 Йордан Георгиев Стайков                             

3 Гроздан Асенов Грозданов                             

 

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

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

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 103 от общия регистър и вх. № 11/24.09.2019  в 13:29 часа във Входящия 
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регистър на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ”.   

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   12 бр.; 

2.  Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството на  

председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” за упълномощаване на Владислав 

Кирилов Лехчански 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” и 2 гласа „Против” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 112 

 Регистрира кандидатска листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 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 Ива Петрва Накова 

2  

3 Драгомир Димитров Максимов 

4 Ясен Петров Стойнев 

5 Кирил Бочнов Велинов 

6 Милена Кирилова Иванова 

7 Кирил Стоянов Горов 

8 Мирослава Бисерова Славчова 

9 Павел Василев Стойнев 

10 Йордан Сергиев Маноилов 

11 Йордан Атанасов Георгиев 

12 Благородка Василева Стоичкова  

 

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

регистрира като кандидат за общински съветник Владислав Кирилов Лехчански под № 

2 от листата на  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, тъй като след извършена проверка в системата 

на „Информационно обслужване” АД, същият е назначен за член на ОИК – 1050. 

Същевременно съгласно попълненото приложение №65-МИ, с което същият е 

попълнила заявление – декларация в последна точка от декларираното от него изрично 

е записано, че като регистриран кандидат за кмет или общински съветник или кмет на 

община, район или кметство не може да участва в изборите като наблюдател, застъпник 
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на кандидатска листа, представител на партия, коалиция, местна коалиция или 

инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, 

анкетьор или друго подобно качество, свързано с произвеждане на избори, като 

същевременно е декларирано и обстоятелството по чл. 313 от НК. 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверения на 

регистрираните кандидати. 

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

кодекс. 

Междувременно на заседанието се присъединява Силвия Йорданова Петрова. 

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

с.Ябълково на Кирил Боянов Велинов, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 104 от общия регистър и вх. № 10/ 24.09.2019год. в 13:30 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кметове на  кметства от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”,  с което е 

предложен  за регистрация Кирил Боянов Велинов, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

кметство с. Ябълково, община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Владислав Кирилов Лехчански, упълномощен 

представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 

   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2.   Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството на  председател и 

представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” за упълномощаване на Владислав Кирилов 

Лехчански да регистрират кандидат за кметове  при произвеждане на изборите за 

общински съветници и  за кметове на 27 октомври 2019 год. 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 във 

връзка с § 2 от ДР 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 12 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 113 

 Регистрира Кирил Боянов Велинов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство    

с. Ябълково, издигнат от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 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. 
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 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 община 

Кюстендил на Ива Петрова Накова, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, при 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 101 от общия регистър и вх. № 4/ 24.09.2019год. в 13:12 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за кмет на община Кюстендил от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”,  с 

което е предложен  за регистрация Ива Петрова Накова, ЕГН *** за кандидат за кмет на 

община Кюстендил.  

 Предложението е подписано от Владислав Кирилов Лехчански, упълномощен 

представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 

   Към предложението са приложени:  

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

от изборните книжа/ - 1 бр.,  

2. Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството на  председател и 

представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” за упълномощаване на Владислав Кирилов 

Лехчански да регистрират кандидати за кметове на община при произвеждане на 

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

връзка с § 2 от ДР 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 12 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 114 

 Регистрира Ива Петрова Накова, ЕГН *** за кандидат за кмет на община 

Кюстендил, издигнат от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 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 местна коалиция Глас народен /ПП МИР, 

Християндемократическа партие на България, партия Глас народен/ при произвеждане 

на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.. 
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 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 106 от общия регистър и вх. № 12/24.09.2019  в 14:39 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от местна 

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

Глас народен/ 

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   9 бр.; 

2. Пълномощно от Светослав Емилов Витков в качеството си на председател на 

партия Глас народен за упълномощаване на Кирил Йорданов Станчев 

3. Предложението е подписано от  Кирил Йорданов Станчев, представляващ 

местна коалиция Глас народен /ПП МИР, Християндемократическа партия на 

България, партия Глас народен/  

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 12 гласа 

„За”, взе следното  

РЕШЕНИЕ №:115 

 Регистрира кандидатска листа на местна коалиция Глас народен /ПП МИР, 

Християндемократическа партия на България, партия Глас народен/ 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 Кирил Йорданов Станчев 

2 Ралица Димитрова Николова 

3 Иван Николов Гавазки 

4 Камелия Пламенова Борисова 

5 Йордан Георгиев Лазаров 

6 Симеон Георгиев Стоименов-

Смирнов 

7 Камелия Стефанова Атанасова 

8 Милен Божичков Любомиров 

9 Николай Емилов Джонев 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверения на 

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

кодекс. 

По т.11 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за 

общински съветници,  предложена от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ при произвеждане 

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 108 от общия регистър и вх. № 13/24.09.2019  в 14:56 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ 

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   13 бр.; 

2. Предложението е подписано от  Любомир Иванов Васев. 

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 10 

гласа „За” и 2 гласа „Против”, взе следното  

РЕШЕНИЕ №:116 

 Регистрира кандидатска листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 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 Емил Венев Атанасов  

2  

3 Любомир Иванов Васев  

4 Даниела Василева Георгиева  

5 Таня Христова Миразчийска  

6 Кирил Руменов Ковачев  

7 Цецка Стоянова Плачкова  

8 Андрей Емилов Благоев  

9 Тошко Атанасов Йосифов  

10 Иван Николаев Марков  

11 Емела Екремова Ибраимова  

12 Митко Алексов Долински  

13 Александър Аврамов Самоковлийски  
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На основание чл.81 във връзка с чл.66 от Изборния кодекс - отказва да 

регистрира като кандидат за общински съветник Камелия Кънчова Петрова-Андонова 

под № 2 от листата на  Местна коалиция НДСВ, тъй като след извършена проверка в 

системата на „Информационно обслужване” АД, същият е назначен за член на ОИК – 

1050. Същевременно съгласно попълненото приложение №65-Ми с което същата е 

попълнила заявление – декларация в последна точка от декларираното от нея изрично е 

записано, че като регистриран кандидат за кмет или общински съветник или кмет на 

община, район или кметство не може да участва в изборите като наблюдател, застъпник 

на кандидатска листа, представител на партия, коалиция, местна коалиция или 

инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, 

анкетьор или друго подобно качество, свързано с произвеждане на избори, като 

същевременно е декларирано и обстоятелството по чл. 313 от НК. 

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.12 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за 

общински съветници,  предложена от ПП „АБВ” /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 година.. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 109 от общия регистър и вх. № 14/24.09.2019  в 15:57 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от ПП „АБВ” 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 

 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 Руслан  Стоилов Костадинов в качеството си на 

упълномощено лице и представляващ ПП „АБВ” /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/за упълномощаване на Ивана Каменова Тасева 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 12 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 117 

 Регистрира кандидатска листа на ПП „АБВ” /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г. 
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Подреждането на кандидатите е както следва: 

№ по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име 

1 Юрий Методиев Хранов 

2 Аспарух Силвиев Стефанов 

3 Анита Каменова  Пешева-Пенева 

4 Зорница Богданова Стойчева 

5 Валери Райчов Янев  

6 Силвия Атанасова Любенова 

7 Десислава Василева Борисова 

8 Камелия Иванова Генчева 

 

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.13 от дневния ред: Относно регистрация на Мирослава Георгиева 

Костадинова, за независим кандидат за кмет на кметство с. Копиловци, 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. 

№ 85 от общия регистър и вх. № 6/22.09.2019 в 16:55 часа във Входящия регистър на 

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

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Мирослава Георгиева Костадинова 

за кмет на кметство с. Копиловци, подписано от Кирил Иванов Кирилов, 

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 166 броя избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия 

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

от 24.09.2019 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 96 общ брой установени коректни записи 138 

 

 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,Решение 627-МИ/19.08.2019г. 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  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” 

взе следното 

РЕШЕНИЕ №118 
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Регистрира Мирослава Георгиева Костадинова, ЕГН *** общ.Кюстендил  за 

кандидат за кмет на кметство с. Копиловци, 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.14 от дневния ред: Относно регистрация на Пламен Василиев Илиев, за 

независим кандидат за кмет на кметство с. Соволяно, 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. 

№ 87 от общия регистър и вх. № 7/23.09.2019 в 12:15 часа във Входящия регистър на 

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

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Пламен Василиев Илиев за кмет на 

кметство с. Соволяно, подписано от Зоя Харалампиева Кирилова, 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 169 броя избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия 

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

от 24.09.2019 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 104 общ брой установени коректни записи 144 

 

 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, Решение 627-МИ/19.08.2019г.  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  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” 

взе следното 

РЕШЕНИЕ №119 

Регистрира Пламен Василиев Илиев, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство 

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

кодекс. 

По т.15 от дневния ред: Относно регистрация на Слави Петров Кашкин, за 

независим кандидат за общински съветник в община Кюстендил, 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. 

№ 86 от общия регистър и вх. № 4/23.09.2019 в 12:15 часа във Входящия регистър на 

кандидатите за  общински съветници  /Приложение № 69-МИ от изборните книжа/ от 

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Слави Петров Кашкин за 

общински съветник в община Кюстендил, подписано от Владислава Славчова 

Атанасова, 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 925 броя избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия 

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

от 24.09.2019 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 500 общ брой установени коректни записи 694 

 

 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, Решение 627-МИ/19.08.2019г.  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  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” 

взе следното 

РЕШЕНИЕ №120 

Регистрира Слави Петров Кашкин, ЕГН *** за кандидат за общински съветник, 

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.16 от дневния ред: Относно регистрация на Здравко Стойнев Милев, за 

независим кандидат за кмет  на община Кюстендил, предложен от Инициативен 

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

октомври 2019 г. 
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      В Общинска избирателна комисия – Кюстендил е постъпило предложение с вх. 

№ 91 от общия регистър и вх. № 2/23.09.2019 в 16:10 часа във Входящия регистър на 

кандидатите за кметове на община Кюстендил /Приложение № 70-МИ от изборните 

книжа/ от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Здравко Стойнев Милев 

за кмет на община Кюстендил, подписано от Крум Кирилов Григоров, 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 1613 броя избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия 

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

от 24.09.2019 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 1000 общ брой установени коректни записи 

1288 

 

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

и т.3 във връзка с § 2 от ДР от Изборния кодекс, Решение 627-МИ/19.08.2019г. 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  - Кюстендил след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” 

взе следното 

РЕШЕНИЕ №121 

Регистрира Здравко Стойнев Милев, ЕГН *** за кандидат за кмет на община 

Кюстендил, 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.17 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за 

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

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

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 111 от общия регистър и вх. № 16/24.09.2019  в 16:51 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от ПП 

„АТАКА”.   

 Към предложението са приложени: 

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

образец от всеки един от кандидатите –   4 бр.; 



19 
 

2. Пълномощно от Волен Николов Сидеров, в качеството си  на  председател и 

представляващ ПП „АТАКА”  за упълномощаване на Райчо Димитров Цветин 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 12 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 122 

 Регистрира кандидатска листа на ПП „АТАКА” 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 Йоана Красимирова Иванова 

2 Йорданка Иванова Николчова 

3 Георги Андонов Спасов 

4 Искра Ангелова Георгиева 

 

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.18 от дневния ред: Относно регистрация на кандидатска листа за 

общински съветници,  предложена от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 година. 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, разгледа постъпило предложение 

с вх.№ 110 от общия регистър и вх. № 15/24.09.2019  в 16:41 часа във Входящия 

регистър на кандидатите за общински съветници в  община Кюстендил от  КП  

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”  

 Към предложението са приложени:  

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

образец от всеки един от кандидатите –   6 бр.; 

2. Пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Атанасов  

представляващ КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” за 

упълномощаване на Емил Иванов Мачиков да регистрират кандидатска листа  при 
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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 12 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 123 

 Регистрира кандидатска листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ” 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 Надка Иванова Вучкова 

2 Андрей Петров Велинов 

3 Алексей Викторов Ершов 

4 Иван Александров Нещамски 

5 Валентина Маноилчова Иванова 

-Димитрова 

6 Асен Георгиев Анев 

 

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.19 от дневния ред: Допълване на листа на ПП”Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”. 

Постъпило е предложение входирано под № 100/24.09.2019г. в общия регистър и 

под № 9/24.09.2019г.от входящия регистър на кандидатите за общински съветници на 

община Кюстендил от ПП”Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”с кандидат под № 16, а именно: 

Мирела Росенова Христова с ЕГН ***  за допълване на предложението за общински 

съветници 

Налице са изискванията визирани в Изборния кодекс и дса приложени 

изискуемине документи към предложението. 

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. 
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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 12 

гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ № 124 

 Допълва  и Регистрира  в кандидатска листа под № 16 Мирела Росенова 

Христова предложена от ПП”Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”. 

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.20 от дневния ред: Отказ на кандидат за кмет на кметство с.Раждавица, 

предложен от Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,  ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ 

Постъпило е заявление с вх.№ 105/24.09.2019 г. в общия регистър и под № 

11/24.09.2019 г. във Входящия регистър на кметовете на кметства от Лилия Кирилова 

Ламбева кандидат за кмет на кметство с. Раждавица, от Местна коалиция ГЕРБ /ПП 

ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,  

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ с което заявление моли да бъде заличена като 

кандидат за кмет на кметство с. Раждавица. 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил с Решение № 103/23.09.2019 год. е 

регистрирала същата за кандидат за кмет на кметство с. Раждавица. 

На основание чл.85, чл.87, ал.1 въ връзка с §2 от ДР от Изборния кодекс, 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 12 

гласа „За”, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 125 

С оглед на депозираното от нейна страна заявление за отказ да участва като 

кандидат за кмет на кметство с. Раждавица, общ. Кюстендил и да бъде заличана като 

такъв: 

Общинска избирателна комисия- Кюстендил заличава регистрацията на Лилия 

Кирилова Ламбева с ЕГН ***, като кандидат за кмет на кметство с. Раждавица, общ. 

Кюстендил и обезсилва  Решение № 103/23.09.2019 год. с което същата е регистрирала 

като кандидат за кмет на кметство с. Раждавица. 

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

кодекс. 

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

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 


