
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 17 

 
гр.Кюстендил, 26  септември 2019 година 

 

 Днес, 26  септември 2019 година от 14:00 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, 

Александра Колева, Евелина Стефанова Нешева, Светослава Георгиева Радославова, 

Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, Валери 

Евтимов Тотевски, Бойко Мирчов Врански, Албена Станкова Достина и Румяна 

Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Драгомир Кирилов Марков 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Относно процедура за определяне на поредните номера на местните 

коалиции и инициативни комитети в бюлетините за гласуване в изборите за 

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

 

 

По т.1 от дневния ред:  Относно процедура за  определяне на поредните номера 

на местните коалиции и инициативни комитети в бюлетините за гласуване в изборите 

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

 

Във връзка с писмо, изх.№ МИ-15-341/18.09.2019 г. на ЦИК,  поредността на 

номерата на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи и на независимите 

кандидати, издигнати от инициативни комитети, се определя съгласно поредността на 

регистрацията им в ОИК по входящия регистър на местните коалиции (Приложение № 

49-МИ) и съответно входящия регистър на инициативните комитети (Приложение № 

56-МИ). 

 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 във връзка с  чл.423, ал.2 от Изборния 

кодекс, Решение № 1095/13.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, взе следното 

 

                          

 

 

  РЕШЕНИЕ № 130 

 



 Определя и подрежда номерата на местните коалиции и инициативните 

комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27 октомври 2019, както следва: 

 

 

Пореден номер в 

бюлетината 

Местна коалиция/инициативен комитет 

67 
Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, 

ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ 

68 
МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

69 
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 

70 
Местна коалиция Глас народен /ПП МИР, 

Християндемократическа партия на България, партия Глас 

народен/ 

71 
СЛАВИ ПЕТРОВ КАШКИН - независим кандидат за 

общински съветник в община Кюстендил   

72 
СПАСКА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА - независим кандидат за 

кмет на кметство с. Николичевци  

73 
ПЛАМЕН ВАСИЛИЕВ ИЛИЕВ - независим кандидат за кмет 

на кметство с.  Соволяно  

74 
ЙОРДАН ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ - независим кандидат за 

кмет на кметство с.  Богослов  

75 
ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ - независим кандидат за кмет 

на община Кюстендил  

76 
МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА - независим 

кандидат за кмет на кметство с.  Копиловци  

 

 

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

кодекс. 

Председател: 

             /Венцеслав Механджийски/ 

 

Секретар: 

                                                                                /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 


