ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ –
КЮСТЕНДИЛ
Протокол
№ 38
гр.Кюстендил, 27 октомври 2019 година
Днес 27 октомври 2019 година от 19:50 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, Евелина Стефанова Нешева,
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:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Постъпила жалба с вх. №254/27.10.201.9 в 18:58 в ОИК – Кюстендил от
Йордан Драганов Йорданов с ЕГН ***, гласоподавател в № 102900059 избирателна
секция
По т. 1 от дневния ред:Постъпила жалба с вх. №254/27.10.201.9 в 18:58 в ОИК
– Кюстендил от Йордан Драганов Йорданов с ЕГН *** гласоподавател в избирателна
секция № 102900059.
В сигнала се твърди, че в избирателна секция № 102900059 на Йордан Драганов
Йорданов му е нарушено и отнето правото на глас. При регистрация за гласуване се е
установило, че друг избирател е гласувал вместо него. В избирателния списък името му
е вписано под № 369 , същият установил, че на същия ред е вписано ЕГН , положен е
подпис, който според него е удостоверил факта на гласуването .
Същият е удостоверил че нито ЕГН, нито подписа са негови. Това
възпрепятствало гражданското му право на глас.
След проверката на място в избирателна секция № 102900059 в избирателния
списък част І лицето Йордан Драганов Йорданов фигурира, но поради допусната
техническа грешка от страна на СИК при подписването на избирател преди него
същият е положил подписа си на негово място. Грешката е коригирана със стрелки във
списъка като за това обстоятелство т.е. поправката се е подписала цялата СИК
102900059. На същият му е дадено право да гласува и му е обяснено и показано в

списък част І допуснатата техническа грешка, която се изразява в това, че има
съвпадение в името и фамилията на гласоподавателя, но същият е заявил, че ще
помисли дали ще гласува.
За тези свои действия СИК е излязла с решение за което има съставен протокол
и същият се прилага към решението на ОИК – Кюстендил, като неразделна част.
В следствие на което до ОИК – Кюстендил е депозирана жалба от негово име
входирана в общия регистър под № 254/27.10.2019 г. и качена в публичния регистър на
жалбите и сигналите на интернет страницата на ОИК – Кюстендил.
В предвид на изнесеното по горе ОИК-Кюстендил счита, че жалбата е
неоснователна 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.85,
ал.1, чл.87, ал.1, чл.406 и параграф 1, т.5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 663МИ/20.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след
проведено поименно гласуван с 13 гласа „За”, взе следното
РЕШЕНИЕ: № 194
Отхвърля жалба с вх. № 254/27.10.2019 г. подадена от Йордан Драганов
Йорданов, като неоснователна за визираното нарушение от СИК № 102900059.
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния
кодекс.

Председател:
/Венцеслав Механджийски/
Секретар:
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