ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ –
КЮСТЕНДИЛ
Протокол
№ 45
гр.Кюстендил, 02 ноември 2019 година
Днес, 02 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,
Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, Светослава
Георгиева Радославова, Драгомир Кирилов Марков, Добри Пламенов Божков, Бойко
Мирчов Врански, и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова
Отсъства: Александра Колева, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка
Емилова Харалампиева и Албена Станкова Достина
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Постъпила жалба с вх. № 285/02.11.2019 г. в 15:40 часа от Стефан Тодоров
Котев кандидат за кмет на с. Пиперков чифлик.
2. Разглеждане на постъпил сигнал от ЦИК с вх.№ 282/02.11.2019 г. в Общинска
избирателна комисия – Кюстендил.

По т.1 от дневния ред: Постъпила жалба с вх. № 285/02.11.2019 г. в 15:40 часа
от Стефан Тодоров Котев кандидат за кмет на с. Пиперков чифлик.
Постъпила е жалба с вх. № 285/02.11.2019 г. в 15:40 часа от Стефан Тодоров
Котев кандидат за кмет на с. Пиперков чифлик в ОИК Кюстендил, като в жалбата се
изнася твърдение, че на 02.11.2019 г. в 13:30 часа е започнало събиране на жители от
селото в къщата на кандидата за кмет Бойко Парлапански. В 14:20 часа е пристигнал
Георги Петров председател на ВМРО Кюстендил и в 14:30 часа е пристигнал господин
Ангел Джамбазки - зам.-председател на ВМРО. Твърди се, че не са спазени
разпоредбите на Изборния закон относно провеждане на предизборна агитация в деня
на размисъл.
Комисията по жалби и сигнали е изпратила на място членове на ОИК Кюстендил за констатиране на твърдените нарушения, които на място не бяха
установени. В предвид на това жалбата е неоснователна.

С оглед изложеното и на основание чл.182, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 и
чл.88, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след
проведено поименно гласуван с 9 гласа „За”, взе следното
РЕШЕНИЕ № 224
Остава без уважение жалбата от Стефан Тодоров Котев кандидат за кмет на с.
Пиперков чифлик като неоснователена.
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния
кодекс.
По т.2 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.След дадените указания е
окомплектована в цялост. Преписката се докладва за разглеждане, като съгласно
Решение №62-МИ/04.04.2019 г.на ЦИК сигналът трябва да съдържа реквизитите
посочени в т. 2, а именно:подадената по електронната поща жалби и сигнали следва да
бъдат подписани и сканирани.Разглеждат се жалби и сигнали подадени в писмена
форма с посочен подател и адрес. Сигналът не съдържа посочените по- горе реквизити.
От прикаченият снимков материал не може да се направи извода кога са направени
снимките и кои са лицата на тези снимки. Самите снимки не могат да доведат до
формулиране на извод за нарушение на Изборния кодекс.
С оглед изложеното и на основание чл.85, ал. 1 и ал.4 във връзка с чл.87, ал.1,
т.22 и чл.88, ал.1 от Изборния кодекс, т.2 от Решение № 62-МИ от 04.04.2019г ,
Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуван с 9
гласа „За”, взе следното

РЕШЕНИЕ: № 225
Остава без уважение 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 като неоснователен.
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния
кодекс.

Председател:
/Венцеслав Механджийски/
Секретар:
/Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/

