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Протокол 

 
№ 37 

 
гр.Кюстендил, 27 октомври 2019 година 

 

 Днес, 27 октомври 2019 година от 17:55 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, Светослава 

Георгиева Радославова, Цветанка Емилова Харалампиева, Драгомир Кирилов Марков, 

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

Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Александра Колева и  Таня Каменова Атанасова-Здравкова. 

 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1.  Постъпила жалба с вх. № 253/27.10.2019 г. в 16:52 часа  от Иво Методиев 

Чивийски. 

 
По т.1 от дневния ред: Постъпил жалба с вх. № 253/27.10.2019 г. в 16:52 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 жалбата се твърди, че ОИК-Кюстендил в нарушение на чл. 87, ал.1, 

т.22 и т.23 от ИК не е разгледала сигнал и жалба подадени под № 251 и № 252 от 

27.10.2019г. подадена в 14:45 часа и съответно в 15:05 часа, като същевременно в срок 

не се е произнесла с решение и същите на са качени в регистъра на интернет 

страницата за жалби и сигнали от ОИК-Кюстендил 

Както е описано и в решенията по тях под №191 и №192 на ОИК-Кюстендил 

същите визират нарушения по ИК, за които преди ОИК Кюстендил да се произнесе 

следва да посети на място съответните секции за които се цитират  нарушения и да 

вземе отношение по направената проверка. Членове на ОИК Кюстендил са посетили 

секция № 38, тридесет минути след подадените сигнали, на място. След проверката е 

проведено гласуване и ОИК е излязъл с решение след свикване на заседание, което 

трябва да е редовно, ако на него са присъствали повече от половината членове на ОИК-

Кюстендил.  



След редовното му свикване е проведено и гласуване и са взети съответните 

решения. 

Съгласно изискванията и натовареността в изборният ден и посещаването на 

място на всички секции по подадени жалби и сигнали ОИК Кюстендил своевременно е 

отреагирала и е взела съответните решения след направени проверки в 

законоустановеният срок, а именно: ОИК разглежда жалбите против решения и 

действия на СИК и сигнали, извършва проверка на място и се произнася по тях 

незабавно с решение до един час от постъпването им, но не по-късно от края на 

изборния ден, съгласно чл. 87, ал. 2 от ИК и МУ за ОИК съгласно т. 5 от същите. 

 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  съгласно твърденията за 

нарушение на Изборния кодекс. 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.22 и 23 на  Изборния кодекс и 

Методически указания за ОИК приети от ЦИК в т. 5 от същите на ЦИК, Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване  с 11  гласа 

„За”, взе следното  

РЕШЕНИЕ  № 193 

Отхвърля жалбата с вх. № 253/27.10.2019 г. в 16:52 часа  Иво Методиев 

Чивийски – председател на Инициативния комитет за издигане на независим кандидат 

за кмет на Община Кюстендил на Здравко Стойнев Милев, като неоснователна за 

визираните нарушение на чл. 87, ал. 1, т. 22 и 23 от ИК. 

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

кодекс. 

 

 
 
 

Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


