
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 47 

 
гр.Кюстендил, 04 ноември 2019 година 

 

 Днес, 04  ноември 2019 година от 16:00 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, Светослава Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, 

Цветанка Емилова Харалампиева, Албена Станкова Достина, Драгомир Кирилов 

Марков, Добри Пламенов Божков, и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 
 

Отсъства: Бойко Мирчов Врански  

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Жабокрът, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

2. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Копиловци, общ. 

Кюстендил, обл.Кюстендил 

3. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Пиперков чифлик, общ. 

Кюстендил, обл.Кюстендил 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

По т.1 от дневния  ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Жабокрът, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ: № 227 

 Обявява за избран за кмет на кметство с. Жабокрът, община Кюстендил, 

област Кюстендил на втори тур. 

1. Ясен Евтимов Стипцарски,  ЕГН **** 

издигнат от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ), получил 168 действителни гласове. 



Решението подлежи на обжалване в седем дневен срок пред Административен 

съд - Кюстендил на основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 
 

По т. 2 от дневния  ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Копиловци, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” взе следното  

РЕШЕНИЕ: № 228 

 Обявява за избран за кмет на кметство с.Копиловци, община Кюстендил, 

област Кюстендил  на втори тур 

Мирослава Георгиева Костадинова, ЕГН **** 

издигнат от Инициативен комитет, получил 187 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване  в седем дневен срок пред Административен 

съд  - Кюстендил на основание чл.459,ал.1 от ИК.  

По т.3 от дневния  ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Пиперков 

чифлик, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено поименно гласуване с 12  гласа „За” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: № 229 

 Обявява за избран за кмет на кметство с.Пиперков чифлик община 

Кюстендил, област Кюстендил на втори тур 

Стефан Тодоров Котев, ЕГН **** 

издигнат от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ), получил 262 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в седем дневен срок пред Административен 

съд Кюстендил на основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 
 
 

Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


