
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 21 

 
гр.Кюстендил, 30 септември 2019 година 

 

 Днес, 30 септември 2019 година от 19:30 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, Силвия Йорданова Петрова, 

Александра Колева, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, 

Светослава Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка 

Емилова Харалампиева, Добри Пламенов Божков, Бойко Мирчов Врански, Албена 

Станкова Достина и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 
Отсъства: Драгомир Кирилов Марков 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

По т.1 от дневния ред: Относно одобряване на предпечатните  образци на 

бюлетините, както и одобряване на тиража. 

Постъпили са писма с вх.№124/27.09.2019г., 

№125/28.09.2019г.,№128/29.09.2019г.,129/29.09.2019 г. , №130/29.09.2019г. и № 

132/30.09.2019 год. от ЦИК за одобряване на предпечатните образци на бюлетини, за 

всички видове избори на територията на община Кюстендил. 

Във връзка с дадените указания,с горецитираните писма на ЦИК,бе извършена 

проверка от членове на ОИК-Кюстендил на  предпечатните образци на бюлетини, за 

всички видове избори на територията на община Кюстендил. 

На основание чл. 85, чл. 87, ал. 1, т. 9, чл. 420, чл. 421, чл. 422 от Изборния 

кодекс,Решение №993-МИ/07.09.2019г. и Решение №1242-МИ/27.09.2019г. на ЦИК, 

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

гласа „за” взе следното, 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 135 

  

1. Одобрява предпечатните образци на бюлетините  за общински съветници и 

за кметове на община Кюстендил и за кметове на кметства в община 

Кюстендил. 

2. Одобрява тиража на бюлетините за общински съветници -  59 600; 

3. Одобрява тиража на бюлетините за кмет на община – 59 600 

- Кмет на кметство с. Багренци -  600 

- Кмет на кметство с. Богослов – 300 

- Кмет на кметство с. Горна Гращица – 300 

- Кмет на кметство с. Граница – 500 

- Кмет на кметство с. Драговищица – 400 

- Кмет на кметство с. Жабокрът - 600 

- Кмет на кметство с. Жиленци - 900 

- Кмет на кметство с. Коняво - 700 

- Кмет на кметство с. Копиловци - 500 

- Кмет на кметство с. Лозно - 700 

- Кмет на кметство с. Николичевци - 400 

- Кмет на кметство с.Пиперков чифлик - 800 

- Кмет на кметство с. Раждавица - 300 

- Кмет на кметство с. Слокощица – 1400 

- Кмет на кметство с. Соволяно – 600 

- Кмет на кметство с. Шишковци – 400 

- Кмет на кметство с. Ябълково - 800 

 

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

 

 
 

Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


