
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 18 

 
гр.Кюстендил, 26 септември 2019 година 

 

 Днес, 26 септември 2019 година от 18:30  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, Евелина Стефанова Нешева, Светослава Георгиева 

Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Драгомир Кирилов Марков, Валери 

Евтимов Тотевски, Бойко Мирчов Врански, и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Силвия Йорданова Петрова, Цветанка Емилова Харалампиева и 

Албена Станкова Достина 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Допълване на листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, поради потвърден отказ за 

регистрация на кандидат за общински съветник с решение №1203-МИ от 

26.09.2019г. на ЦИК и постъпило ново предложение от упълномощеният 

представител на коалицията Лилия Живкова Евтимова-Алексиева. 

2. Предложение от Ивана Каменова Тасева – Областен представител на ПП АБВ - 

Кюстендил с искане за отказ за заличаване на кандидат за общински съветник и 

преподреждане на кандидатска листа на ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

 
 

По т. 1 от дневния ред: Относно допълване на листа на КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ”, поради потвърден отказ за регистрация на кандидат за общински 

съветник с решение №1203-МИ от 26.09.2019г. на ЦИК и постъпило ново предложение 

от упълномощеният представител на коалицията Лилия Живкова Евтимова-Алексиева. 

Постъпило е предложение входирано под № 120/26.09.2019г. в общия регистър и 

под №17/26.09.2019 г. в 16:00 часа от входящия регистър на кандидатите за общински 

съветници на община Кюстендил от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” с кандидат под № 19, а 

именно: Ганка Чанева Ангелова с ЕГН ***. 

С Решение № 82 от 22.09.2019 год. на Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил  е направен отказ за регистрация на кандидат за общински съветник  под № 



19 - Симеонка Асенова Велкова – Манова, решението е потвърдено и с решение 

№1203-МИ от 26.09.2019г. на ЦИК, поради това в срок е постъпило ново предложение 

за допълване на кандидатската листа за общински съветници от упълномощеният 

представител на партията, ведно с изискуемите документи. 

Представителя на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предлага ново предложение 

като общински съветник под № 19 в листата на кандидати за общински съветници да 

бъде включена на Ганка Чанева Ангелова ЕГН ****. 

Налице са изискванията визирани в Изборния кодекс и са 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. 

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, ал.5, изр.2 от Изборния 

кодекс, Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено поименно 

гласуване с 10 гласа „за”, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 131 

 Допълва  и регистрира  в кандидатска листа под № 19 Ганка Чанева Ангелова 

предложена от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрираните кандидати. 

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

кодекс. 

 
По т. 2 от дневния ред: Относно  предложение от Ивана Каменова Тасева – 

Областен представител на ПП АБВ - Кюстендил с искане за  заличаване на кандидат за 

общински съветник от кандидатска листа на ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  и преподреждане на кандидатската листа при 

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

година. 

Постъпило е предложение входирано под № 121/26.09.2019г. заведено в общия 

регистър и под № 18/26.09.2019 г. в 16:35 часа от входящия регистър на кандидатите за 

общински съветници на община Кюстендил от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ с искане за заличаване на кандидата под № 5, а именно: 

Валери Райчов Янев с ЕГН ***, с което изявява  желанието си да бъде заличен от 

листата на ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ по лични 

причини.  

Предложението е подписано от Ивана Каменова Тасева, упълномощен 

представител на ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/. 



На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1, ал.5, изр.2 от Изборния 

кодекс, Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено поименно 

гласуване с 10 гласа „за”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 132 

ЗАЛИЧАВА от листата на  ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/  кандидата под № 5 Валери Райчов Янев, ЕГН *** и преподрежда 

кандидатската листа  на ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, 

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 Силвия Атанасова Любенова 

6 Десислава Василева Борисова 

7 Камелия Иванова Генчева 

 

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

 

 

Председател: 
     /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                    /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


