
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 24 

 
гр.Кюстендил, 12 октомври 2019 година 

 

 Днес, 12  октомври 2019 година от 17:00 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, Таня Каменова 

Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, Драгомир Кирилов Марков, 

Добри Пламенов Божков, Бойко Мирчов Врански, и Румяна Иванова Сергиева-

Димитрова 

 

Отсъства: Александра Колева, Светослава Георгиева Радославова и Албена 

Станкова Достина. 
 

1. Вземане на решение за одобряване на предпечатния образец на протокола на 

ОИК  и на СИК за установяване на резултатите от гласуването  във връзка с  

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.  

2. Относно  образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на 

територията на община Кюстендил. 

3. Относно постъпил списък с предложени имена и единен граждански номер, 

номер и дата на пълномощно на лицата упълномощени да представляват 

независимия  кандидат за кмет на община Кюстендил на Здравко Милев. 

4. Промяна в съставите на членовете  от  КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 

НФСБ,АТАКА и ВМРО” в избирателни секции на територията на община 

Кюстендил при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г. 

 
Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
По т.1 от дневния ред: Относно вземане на решение за одобряване на 

предпечатния образец на протокола на ОИК  и на СИК за установяване на резултатите 

от гласуването  във връзка с  произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27.10.2019 г.  

 



На електронната поща на ОИК – Кюстендил на 09.10.2019г. е постъпило писмо 

от ЦИК, с изх. № МИ-15-740 от 08.10.2019г., в което е указано, че следва да бъдат 

одобрени предпечатните образци на протоколите по видове избори в общината.  

 

С оглед горното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от Избрния кодекс и Решение № 

993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК Общинската избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено  поименно гласуване с 10 гласа “За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 143 

 

 I. Одобрява образците на протоколите за отчитане резултатите от гласуване на 

СИК/ПСИК и ОИК за общински съветници и кметове в община Кюстендил 

(Приложения с № 89-МИ; №90-МИ; №91-МИ; № 92-МИ) в изборите за общински 

съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019г. 

II. Одобрява тиражът на протоколите на СИК/ПСИК за отчитане резултатите от 

гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

    Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването 

му. 

 

По т.2 от дневния ред: Относно  образуване на секции за гласуване с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Кюстендил. 

 

      Постъпило е писмо с изх. № 37-00-71/10.10.2019 година от в.и.д. кмет на община 

Кюстендил – Светослав Василев, с което уведомява Общинска избирателна комисия - 

Кюстендил, че в Общинска администрация – Кюстендил към 10.10.2019 г. има 

подадени над 10 бр. - заявления по чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс /Приложение 

17-МИ от изборните книжа/ от избиратели с трайни увреждания, което не им позволява 

да упражнят избирателното си право в изборното си помещение, но желаят да бъдат 

вписани в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, при 

произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 година. 

 

     На основание чл.37, чл.85, чл.87,ал.1, т.1 и т.7, чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и  

с Решение № 935–МИ от 02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

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

 

                                                           РЕШЕНИЕ № 144 

 

1. Образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия с № 102900113 и № 

102900114 на територията на община Кюстендил. 

2. Определя численият състав на ПСИК от 7 души в т. ч. председател; зам.- 

председател; секретар. 

3. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

ПСИК. 

4. Председателят, зам.-председателя и секретаря не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция. 

 

     Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 



По т.3 от дневния ред: Относно постъпил списък с предложени имена и единен 

граждански номер, номер и дата на пълномощно на лицата упълномощени да 

представляват независимия  кандидат за кмет на община Кюстендил на Здравко Милев. 

 

 С вх.№ 166/11.10.2019 г. в Общинска избирателна комисия – Кюстендил е 

постъпил списък  на упълномощените представители, подписан от Крум Григоров 

представител на инициативен комитет за издигането на независим кандидат за кмет на 

община Кюстендил на Здравко Милев  на 6 броя упълномощени представители при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г. 

 След извършена проверка Общинска избирателна комисия – Кюстендил, 

констатира, че за всички 6 броя упълномощени представители са изпълнени 

изискванията на чл.124 от ИК  и Решение № 1080-МИ/ 12.09.2019 г. на ЦИК 

 

 На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 от Изборния кодек и Решение № 1080-

МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил след 

проведено поименно гласуване с 10 гласа ”За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 145 

 

 Публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил 6 броя упълномощени представители на инициативен комитет за 

издигането на независим кандидат за кмет на община Кюстендил -  Здраво Милев в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, както 

следва: 

 

 

№ по ред 

собствено, бащино и фамилно 

име на упълномощения 

представител 

номер и дата на 

пълномощното 

1. Димитър Симеонов Гонев №1/10.10.2019г. 

2. Красимир Василев Пашев №2/10.10.2019г. 

3. Ивана Каменова Тасева №3/10.10.2019г. 

4. Валентин Иванов Мушев          №4/11.10.2019г. 

5. Васил Иванов Мушев №5/11.10.2019г. 

6. Владимир Александров Тасев №6/11.10.2019г. 

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 
По т.4 от дневния ред: Промяна в съставите на членовете от   КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,АТАКА и ВМРО” в избирателни секции на 

територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Постъпило е предложение с вх.№168/12.10.2019, подписано от упълномощения 

представител от  КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,АТАКА и ВМРО” в 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил. 

На основание чл.85, чл.87, ал.1, т.5 и т.6 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „За” 

взе следното  



РЕШЕНИЕ № 146 

 Промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил, съгласно 

направените предложения от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,АТАКА и 

ВМРО”, както следва: 

102900002 Освобождава като председател Александра Стоянова Петрова 

 Назначава като председател Андрей Миланов Петров 

102900015 Освобождава като член Милена Добрева Петрова 

 Назначава като член Иван Страхилов Иванов 

102900019 Освобождава като член Анка Димитрова Харизанова 

 Назначава като член Еленка Кирилова Никова 

102900032 Освобождава като зам. председател Вене Стоянов Серафимов 

 Назначава като зам. председател  Калинка Тихомирова 

Димитрова 

102900048 Освобождава като председател Христо Младенов Георгиев 

 Назначава като председател Оля Добринова Костадинова 

102900070 Освобождава като член Дамян Стойнев Миленков  

 Назначава като член Анета Раденкова Коцева 

102900074 Освобождава като член Андрей Миланов Петров 

 Назначава като член Красимир Иванов Костадинов 

102900077 Освобождава като член  Борислав Димитров Борисов 

 Назначава като член Михаил Иванов Михайлов 

102900046 Освобождава като секретар Калина Стоянова Крумова 

 Назначава като секретар Анелия Милчова Борисова 

102900100 Освобождава като секретар Анелия Милчова Борисова 

 Назначава като секретар Калина Стоянова Крумова 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна 

комисия Кюстендил по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

  

 
 
 
Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


