
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 22 

 
гр.Кюстендил, 06 октомври  2019 година 

 

 Днес, 06 октомври 2019 година от 16:00 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, Тодорка Петкова Илиева-

Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, Светослава Георгиева Радославова, Таня 

Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, Драгомир Кирилов 

Марков, Добри Пламенов Божков, Бойко Мирчов Врански и Албена Станкова Достина  

 

Отсъства: Силвия Йорданова Петрова, Александра Колева и Румяна Иванова 

Сергиева-Димитрова 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Публикуване на интернет страницата на ОИК Кюстендил на сканирано копие на 

одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове 

избор в Община Кюстендил  при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

Докладва:Венцеслав Механджийски 

 

2. Допълване на състава на членовете на  КП „Демократична България – 

Обединение”  в избирателна секция  СИК 102900037 гр. Кюстендил за 

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

2019 г. 

Докладва:Венцеслав Механджийски 

3. Разглеждане на постъпил сигнал по електронната поща в ОИК – Кюстендил. 

Докладва: Таня Атанасова-Здравкова 

 

По т.1 от дневния ред: Относно публикуване на интернет страницата на ОИК 

Кюстендил на сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетини за 

гласуване в отделните видове избор в Община Кюстендил  при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

 

 Постъпило е писмо от ЦИК с изх. №МИ-15-697/05.10.2019 г., с което указва на 

ОИК Кюстендил, че следва да публикува на интернет страницата на комисията 

сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване  в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 



 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, във връзка с т.7 изр.второ от 

Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК,, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за” взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 136 

 

Публикува на интернет страницата на комисията сканирано копие от одобрените 

предпечатни образци на бюлетините за гласуване в  изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г.. 

 

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

кодекс. 

 

 По т.2 от дневния ред:  Допълване на състава на членовете на  КП 

„Демократична България – Обединение”  в избирателна секция  СИК 102900037 гр. 

Кюстендил за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

 

 Постъпило е предложение с вх.№ 140/04.10.2019 г. от КП „Демократична 

България – Обединение” за допълване състава на СИК № 102900037, подписано от 

упълномощения представител на коалицията. 

 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от Изборния кодекс и 

Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия  - 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с  10 гласа „За”, взе следното 

 

                                                        РЕШЕНИЕ № 137 
 

Допуска допълване на състава на СИК № 102900037, съгласно направеното 

предложение от КП „Демократична България – Обединение”, както следва: 

 

В  СИК 102900037 – назначава като член Владислав Стоянов Иванов, ЕГН ***. 

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

кодекс. 

 

По т.3 от дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал по електронната поща  

в ОИК – Кюстендил. 

 

Постъпил  e сигнал с вх.№  141/05.10.2019 г. от Виктор Александров, относно 

нарушение  на Изборния кодекс от имейл viktor@abv.bg за публикуван банер на 

независимия кандидат за кмет на община Кюстендил – Здравко Милев  в DARIK NEWS 

- Кюстендил. 

 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1, чл.183 от  Изборния кодекс и 

Решение № 849-МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с  10 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

 

 Указва на „DARIK NEWS” – Кюстендил  да се съобрази с изискванията на 

чл.183 и следващите от Изборния кодекс. 



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

кодекс. 

 

 

Председател: 

             /Венцеслав Механджийски/ 

 

Секретар: 

                                                                                /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 


