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КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 36 

 
гр.Кюстендил, 27 октомври 2019 година 

 

 Днес, 27 октомври 2019 година от 16:45 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, , Драгомир Кирилов Марков, Добри Пламенов 

Божков, Бойко Мирчов Врански и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

Отсъства: Силвия Йорданова Петрова, Александра Колева, Светослава 

Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова 

Харалампиева и Албена Станкова Достина 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Постъпил сигнал с вх. № 251/27.10.2019 г. в 14:45 часа  от Иво Методиев 

Чивийски 

2. Постъпил сигнал с вх. № 252 от 27.10.2019 г. в 15:05 часа от Иво 

Методиев Чивийски 

 
По т.1 от дневния ред: Постъпил сигнал с вх. № 251/27.10.2019 г. в 14:45 часа  

от Иво Методиев Чивийски. 

Постъпил е сигнал от Иво Методиев Чивийски – председател на Инициативния 

комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Кюстендил на Здравко 

Стойнев Милев. В сигнала се твърди, че в избирателна секция № 102900038  в списъка 

фигурира избирател с имена Зоя Стоилова Стоилкова. Същата е починала на 09.10.2019 

г. по сигнал от собствения й син, който не е подаден до ОИК – Кюстендил. 

Тридесет минути след подаване на сигнала бе направена проверка от членове на 

ОИК на място  в избирателна секция № 102900038, доколкото следва да се произнесе 

по тях незабавно с решение до 1 час от постъпването, но не по –късно от края на 

изборния ден съгласно изискванията на чл.87, ал.2 от ИК. Същото лице Зоя Стоилова 

Стоилкова не фигурира в избирателния списък част І. А само в изготвените 

предварителни списъци с имащите прало лица да гласуват  изготвени от ГД „ГРАО” 

към дата  16.09.2019 г.,  а имено не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно 

изискванията на чл.41, ал.1 и чл.42, ал.2 от ИК.  

Същата фигурира  в предварителния списък в сигнала се твърди, че е починала 

към 09.10.2019 г., но сигнала не е подкрепен с копие от смъртен акт от който да се 

потвърждават изнесените твърдения за нарушения. 

След проверката на място  в избирателна секция № 102900038 в избирателния 

списък част І лицето Зоя Стоилова Стоилкова без данни за ЕГН не фигурира в същия. 



Т.е. изнесените твърдения в сигнала на Иво Чивийски  председател на Инициативния 

комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Кюстендил на Здравко 

Стойнев Милев са неоснователни и неподкрепени с доказателства съгласно 

твърденията за нарушение на Изборния кодекс. 

На основание чл.23 във връзка с чл.23, чл.25, ал.3, 4 и 5, чл., чл.26, чл.27, чл.41, 

ал.1, чл.42, ал.2 , чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, чл.406 и параграф 1, т.5 от ДР на  Изборния 

кодекс и Решение № 663-МИ/20.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено поименно гласуван  с 7 гласа „За”, взе следното  

РЕШЕНИЕ  № 191 

Отхвърля сигнал с вх. № 251/27.10.2019 г. в 14:45 часа  Иво Методиев Чивийски 

– председател на Инициативния комитет за издигане на независим кандидат за кмет на 

Община Кюстендил на Здравко Стойнев Милев, като неоснователен за визираните 

нарушение в СИК № 102900038. 

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

кодекс. 

 

По т.2 от дневния ред: Постъпил сигнал с вх. № 252 от 27.10.2019 г. в 15:05 

часа от Иво Методиев Чивийски. 

Постъпил е сигнал от Иво Методиев Чивийски – председател на Инициативния 

комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Кюстендил на Здравко 

Стойнев Милев. Сигнализира за нередност при изпълнението на процедурата за 

предоставяне на изборни бюлетини на избиратели в секция № 38, на ул.”Ракла” в 

гр.Кюстендил. Твърди се че членовете на секционната избирателна комисия питат 

избиратели с колко бюлетини искат да гласуват. 

Тридесет минути след подаване на сигнала бе направена проверка от членове на 

ОИК на място в СИК №102900038 доколкото следва да се произнесе по тях незабавно с 

решение до 1 час от постъпването, но не по –късно от края на изборния ден съгласно 

изискванията на чл.87, ал.2 от ИК. Не бяха установени нарушения доколкото всички 

членове на СИК са потвърдили, че незадават подвеждащи въпроси относно за кои вид 

избор ще гласуват и не се нарушава тайната на вота. 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, чл.396 и 

разпоредбите на раздел 7 от глава 15 на Изборния кодекс, Общинска избирателна 

комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуван  с 7  гласа „За”, взе следното  

РЕШЕНИЕ  № 192 

Остава сигнал с вх. № 252 от 27.10.2019 г. от Иво Методиев Чивийски – 

председател на Инициативния комитет за издигане на независим кандидат за кмет на 

Община Кюстендил на Здравко Стойнев Милев, като неоснователен за визирани 

закононарушения в СИК 102900038 на ИК. 

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

кодекс. 

 
Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


