
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 44 

 
гр.Кюстендил, 02 ноември 2019 година 

 

 Днес, 02 ноември 2019 година от 12:00 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,  

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, Светослава 

Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова 

Харалампиева, Добри Пламенов Божков, Бойко Мирчов Врански и Румяна Иванова 

Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Александра Колева, Драгомир Кирилов Марков и Албена Станкова 

Достина 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Промяна в състава на членовете от КП „Обединени патриоти –НФСБ, Атака 

и ВМРО” в избирателна секция на територията на община Кюстендил при 

произвеждане на  втори тур за избор на кмет на кметство на 03 ноември  

2019 г. 

2. Публикуване на интернет страницата на ОИК Кюстендил на сканирано копие 

на одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване за кмет на 

кметство в Община Кюстендил  при произвеждане на втори тур на 03 

ноември 2019 година. 

3. Разглеждане на постъпил сигнал от ЦИК с вх.№ 282/02.11.2019 г. в 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил. 

                                                             Докладва: Венцеслав Механджийски 
 

По т.1 от дневния ред: Промяна в състава на членовете от КП „Обединени 

патриоти –НФСБ, Атака и ВМРО” в избирателна секция на територията на община 

Кюстендил при произвеждане на  втори тур за избор на кмет на кметство на 03 ноември  

2019 г. 

Постъпило е предложение с вх.№283/02.11.2019 г. подписано от упълномощения 

представител от КП „Обединени патриоти –НФСБ, Атака и ВМРО”, 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 10 гласа „За”, 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 222 



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

съгласно направеното предложение от  КП „Обединени патриоти –НФСБ, Атака и 

ВМРО”, както следва: 

102900088 Освобождава като член Илиян Ненков Ненков 

 Назначава като член Илияна Лазарова Илиева 

 

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: Публикуване на интернет страницата на ОИК 

Кюстендил на сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетини за 

гласуване за кмет на кметство в Община Кюстендил  при произвеждане на втори тур на 

03 ноември 2019 година. 

 

 Постъпило е писмо от ЦИК с изх. №МИ-15-1368/01.11.2019 г., с което указва на 

ОИК Кюстендил, че следва да публикува на интернет страницата на комисията 

сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване  за 

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

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, във връзка с т.7 изр.второ от 

Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 223 

 

Публикува на интернет страницата на комисията сканирано копие от одобрените 

предпечатни образци на бюлетините за кмет на кметство в община Кюстендил на втори 

тур на 03 ноември 2019 г.. 

 

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

кодекс. 

 

По т.3 от дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал от ЦИК с вх.№ 

282/02.11.2019 г. в Общинска избирателна комисия – Кюстендил. 

Постъпило е писмо с изх.№ МИ-15-1369/01.11.2019 г. от ЦИК, с което е 

изпратен за разглеждане от ОИК – Кюстендил сигнал по компетентност от Нел 

Сиракова. В сигнала се твърди, че в избирателна секция № 102900074 по време на 

преброяване на гласовете, кандидат за общински съветник от партия на Зелените, 

необезпокоявано от всички представители на комисията е разлиствала бюлетините и че 

никой от СИК не е следял какво прави. 

Същата е докладвана от комисията по жалбите, но същата не е окомплектована в 

цялост доколкото не се отварят прикачените файлове със снимковия материал към нея. 

След окомплектоване на преписката  да се докладва за разглеждане. 

Да се изпрати  по имейл на ЦИК. 

 
Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


