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гр.Кюстендил, 28 септември 2019 година 

 

 Днес, 28 септември 2019 година от 10:00 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, Добри Пламенов Божков,  

 
Отсъства: Александра Колева, Бойко Мирчов Врански, Албена Станкова 

Достина и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Относно преразглеждане на решение № 116/24.09.2019 г. на Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил във връзка с Решение №1221-МИ от 

27.09.2019 г. на ЦИК, с което отменят решението на ОИК в частта му относно 

отказа да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник Камелия 

Кънчова Петрова-Андонова под №2 от листата на местна коалиция НДСВ и 

съгласно дадените указания на ОИК-Кюстендил в мотивната част на решението. 

 
 
 
 

По т.1 от дневния ред: Относно преразглеждане на решение № 116/24.09.2019 

г. на Общинска избирателна комисия – Кюстендил във връзка с Решение №1221-МИ от 

27.09.2019 г. на ЦИК, с което отменят решението на ОИК в частта му относно отказа да 

бъде регистрирана като кандидат за общински съветник Камелия Кънчова Петрова-

Андонова ЕГН ***, под №2 от листата на местна калиция НДСВ и съгласно дадените 

указания на ОИК-Кюстендил в мотивната част на решението. 

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 и Решение № 1221-МИ/27.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия  - 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 133 

 Допълва  и регистрира  в кандидатска листа под № 2 Камелия Кънчова Петрова-

Анднова предложена от местна коалиция НДСВ, съгласно решение № 1221-МИ от 

27.09.2019г. на ЦИК. 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил да издаде удостоверение на 

регистрираните кандидати. 

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

кодекс. 

 
 

Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


