
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 

КЮСТЕНДИЛ 

 

Протокол 

 

№ 16 

 
гр.Кюстендил, 25 септември 2019 година 

 

 Днес, 25 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, Александра Колева, 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: Силвия Йорданова Петрова и Евелина Стефанова Нешева 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Теглене на жребий за реда за представяне на партиите, коалициите, местните 

коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и 

телевизионни центрове в изборите на 27 октомври 2019 г. 

 

2. Поправка на техническа грешка в Решение № 109/24.09.2019 год. на ОИК – 

Кюстендил  

 

3. Поправка на техническа грешка в Решение № 110/24.09.2019 год. на ОИК – 

Кюстендил  

 

 

По т.1 от дневния ред: Теглене на жребий за реда за представяне на партиите, 

коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите на 27 октомври 2019 г. 

 

 На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.1  във връзка с чл.196, ал.3, изречение 

първо от Изборния кодекс и Решение № 1097-МИ от 13.09.2019 г. на ЦИК, и 

резултатите от жребия проведени от ОИК – Кюстендил в сградата в която заседава 

ОИК, а именно: гр.Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет.2 в заседателната зала в 12:30 

часа, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За” взе следното 

 

      

 



РЕШЕНИЕ: №127 

 

Определя реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и 

инициативните комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове 

на БНР и БНТ в изборите на 27 Октомври 2019 год. както следва, 

 

1 
КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 

2 
КП „Демократична България-обединение” 

3 
Инициативен комитет Слави Петров 

Кашкин – общински съветник 

4 
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” 

5 
Инициативен комитет Мирослава 

Георгиева Костадинова - кмет на кметство 

с. Копиловци 

6 
Местна коалиция Глас народен /ПП МИР, 

Християндемократическа партия на 

България,партия Глас народен/ 

7 
Инициативен комитет Пламен Василиев 

Илиев – кмет на кметство с. Соволяно 

8 
ПП „АБВ” /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 

9 
Инициативен комитет Здравко Стойнев 

Милев – кмет на Община 

10 
КП „Ние, Гражданите” 

11 
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 



12 
ПП „ВОЛЯ” 

13 
Инициативен комитет Йордан Драганов 

Ангелов – кмет на кметство    с. Богослов 

14 
Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ,ПП 

СДС,ПП ВМРО - БНД,ДБГ,ЗНС,ПП 

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ 

15 
ПП „Възраждане” 

16 
ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” 

17 
КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ” 

18 
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

19 
Инициативен комитет Спаска Асенова 

Методиева - кмет на кметство с. 

Николичевци 

20 
МК  ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 

21 
ПП „Атака” 

 

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

кодекс. 

 

 

По т. 2 от дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение № 

109/24.09.2019 год. на ОИК – Кюстендил  

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след извършена справка установи, 

че е допусната техническа грешка в Решение № 109/24.09.2019 год. относно 

изписването на наименованието на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА.  

 



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

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

взе следното  

 

        РЕШЕНИЕ: № 128 

 

Допуска поправка на  техническа грешка в решение № 109/24.09.2019 год. на 

ОИК – Кюстендил  като в абзаци първи, втори, трети, четвърти и осми на страница 

първа , като вместо изписаното наименование на местната коалиция  „МК ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО  ЗА ПРОМЯНАТА” да се чете „МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА” 

 

 

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

кодекс. 

По т. 3 от дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение № 

110/24.09.2019 год. на ОИК – Кюстендил . 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след извършена справка установи, 

че е допусната техническа грешка в Решение № 110/24.09.2019 год. относно 

изписването на наименованието на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА . 

 

На основание чл. 85, ал.1 ,чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс общинска 

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

взе следното  

 

        РЕШЕНИЕ: № 129 

 

Допуска поправка на  техническа грешка в решение № 110/24.09.2019 год. на 

ОИК – Кюстендил  като в абзаци първи, втори,  четвърти и девети на страница първа , 

като вместо изписаното наименование на местната коалиция  „МК ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО  ЗА ПРОМЯНАТА” да се чете „МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА” 

 

 

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

кодекс. 

 

 

 

 

Председател: 

             /Венцеслав Механджийски/ 

 

Секретар: 

                                                                                /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 


