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КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 43 

 
гр.Кюстендил, 01 ноември 2019 година 

 

 Днес, 01 ноември 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, 

Александра Колева, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, 

Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Драгомир Кирилов Марков, Бойко Мирчов 

Врански, и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Светослава Георгиева Радославова, Цветанка Емилова 

Харалампиева, Добри Пламенов Божков и Албена Станкова Достина. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1.  Обезсилзаве на решение № 218/29.10.2019г., на ОИК-Кюстендил. 

2. Промяна в съставите на членовете на ПП ВОЛЯ, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и  в 

избирателни секции на територията на община Кюстендил при произвеждане на  

втори тур за избор на кмет на кметство на 03 ноември  2019 г. 

3. Определяне на процедура по приемане и получаване на изборните книжа, 

материали и бюлетини от СИК на територията на община Кюстендил, чрез 

упълномощени представители на Общинска администрация – Кюстендил и член 

на Общинска избирателна комисия – Кюстендил при произвеждане на втори тур 

на 03 ноември 2019 г.. 

По т.1 от дневния ред: Обезсилване на Решение № 218/29.10.2019г., на ОИК-

Кюстендил. 

Поради дублиране на качествата на лицето Александра Стоянова Петрова от КП 

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА и ВМРО.  

Същото лице е регистрирано като наблюдател за произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове, а в същото време се иска назначаването му като член 

на СИК.Едно лице може да бъде само в едно качество, видно и от извършена проверка 

в системата на „Информационно обслужване”АД. Поради което извършената промяна 

като член на СИК на лицето Александра Стоянова Петрова се заличава, а решението с 

което същата е назначена се обезсилва като нищожно от КП ОБЕДИНЕНИ 

ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА и ВМРО. 



На основание чл.85, ал.1 във връзка с ал.5 чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 9 

гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 219 

 Обезсилва Решение № 218/29 октомври 2019 г. на Общинска избирателна 

комисия – Кюстендил. 

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: Промяна в съставите на членовете от ПП ВОЛЯ и КП 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в избирателни секции на територията на община Кюстендил при 

произвеждане на  втори тур за избор на кмет на кметство на 03 ноември  2019 г. 

Постъпили са предложения с вх.№262/30.10.2019 г. подписано от 

упълномощения представител от  ПП ВОЛЯ и вх. № 270/31.10.2019 г., подписано от 

упълномощения представител на 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 9 гласа „За”, 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 220 

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

съгласно направените предложения от  ПП ВОЛЯ и  КП „БСП за България”, както 

следва: 

102900090 Освобождава като член Красимира Борисова Николова 

 Назначава като член Любослав Росенов Стоименов 

102900102 Освобождава като член Йорданка Златанова Георгиева 

 Назначава като член Симеон Иванов Симеонов 

102900102 Освобождава като член Памела Бисерова Петрова 

 Назначава като член Румяна Любенова Иванова 

 

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:  Определяне на процедура по приемане и получаване на 

изборните книжа, материали и бюлетини от СИК на територията на община 

Кюстендил, чрез упълномощени представители на Общинска администрация – 

Кюстендил и член на Общинска избирателна комисия – Кюстендил при произвеждане 

на втори тур на 03 ноември 2019 г.. 

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

комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „За”, взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 221 

 



Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от 

членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, съвместно с Общинска 

администрация – Кюстендил, а именно Таня Каменова Атанасова-Здравкова и Албена 

Станкова Достина при произвеждането  на изборите за кмет на кметство на втори тур 

на 03 ноември 2019 г. Раздаването на изборните книжа и материали е от 17:00 часа, 

както следва: 

СИК № 102900088   

СИК № 102900090  

СИК № 102900102   

  

Общинска избирателна комисия - Кюстендил упълномощава посочените по-горе 

членове на ОИК да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи и 

пликовете за печата на СИК. 

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/ 
 

 

 

 

 

 

 


