
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 29 

 
гр.Кюстендил, 22 октомври 2019 година 

 

 Днес, 22  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, Силвия Йорданова Петрова, 

Александра Колева, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Светослава Георгиева 

Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, 

Драгомир Кирилов Марков, Добри Пламенов Божков, Бойко Мирчов Врански, Албена 

Станкова Достина и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Евелина Стефанова Нешева 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Промяна в съставите на членовете от КП „БСП за България” в избирателни 

секции на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

2. Определяне на списъци на ПСИК на територията на община Кюстендил. 

 

 
По т.1 от дневния ред:  Промяна в съставите на членовете от КП „БСП за 

България” 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.№ 198/22.10.2019 г., подписано от 

упълномощения представител от  КП „БСП за България” в Общинска избирателна 

комисия – Кюстендил. 

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

избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” 

взе следното  

РЕШЕНИЕ № 161 

 Допуска промяна в  съставите на СИК на територията на община Кюстендил, 

съгласно направените предложения от КП „БСП за България”, както следва: 

 



102900005 Освобождава като член Марина Серафимова Узунска 

 Назначава като член Ангелинка Георгиева Григорова 

102900031 Освобождава като член Невена Атанасова Големинова 

 Назначава като член Венера Василева Васева 

102900034 Освобождава като член Соня Живкова Иванова 

 Назначава като член Лилия Живкова Иванова 

102900037 Освобождава като член Венера Василева Васева 

 Назначава като член Невена Атанасова Големинова 

102900043 Освобождава като зам.-председател Емилия Стоянова 

Миленова 

 Назначава като зам.-председател Нели Иванова Кирилова 

102900043 Освобождава като член Нели Иванова Кирилова 

 Назначава като член Емилия Стоянова Миленова 

102900065 Освобождава като председател Светлана Стойнева 

Божилова 

 Назначава като председател Надка Йорданова Найденова 

102900098 Освобождава като член Виолета Тодорова Анева 

 Назначава като член Соня Георгиева Николова 

102900102 Освобождава като член Румен Станоев Костадинов 

 Назначава като член Йорданка Златанова Георгиева 

 

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

обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 
 По т. 2 от дневния ред: Определяне на списъци на ПСИК на територията на 

община Кюстендил. 

 

По повод подадени 39 броя заявления /Приложение № 17- МИ/ за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. След извършена справка е видно, че в шест от кметствата 

може да се гласува и за трите вида избор, поради което са подадени и горецитираните 

заявления.  

С решение № 144/16.10.2019г.  ОИК –Кюстендил е образувала с цитираното 

решение секции за гласуване с подвижна избирателна кутия с № 102900113 и № 

102900114 на територията на община Кюстендил.  

С оглед на това ще се определи броя им по секции, подадени заявления на 

гласоподаватели, които са изразили желание да гласуват по следния начин: за ПСИК № 

102900113 за селата Слокощица, с. Граница, с. Лелинци, с. Гирчевци,гр. Кюстендил,    

с. Цървеняно и с.Буново. 

За ПСИК № 102900114 за селата с. Преколница, с. Гърляно, с. Лозно,                    

с. Соволяно и с. Николичевци. 

 



На основание чл.85,ал.1, чл.87, ал.1,  Изборния кодекс, Общинска избирателна 

комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 12  гласа „За” взе 

следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: № 162 

 

Определя изготвянето на списъците за гласуване  на лицата подали заявления за 

гласуване  на ПСИК с подвижна избирателна кутия, както следва: 

ПСИК № 102900113 за селата Слокощица, с. Граница, с. Лелинци, с. 

Гирчевци,гр. Кюстендил, с. Цървеняно и с.Буново. 

ПСИК № 102900114 за селата с. Преколница, с. Гърляно, с. Лозно, с. Соволяно и 

с. Николичевци. 

 

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

обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 

 

Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


