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гр.Кюстендил, 05 ноември 2019 година 

 

 Днес, 05 ноември 2019 година от 17:30 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.  Определяне на процесуален представители на Общинска избирателна 

комисия Кюстендил, които да осъществяват процесуално представителство 

пред Административен съд – Кюстендил и всички други съдилища до 

приключване на делата във всички инстанции при произвеждане на изборите 

за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и за втори тур на 03 

ноември 2019 г.. 

 
  
По т.1 от дневния ред: Определяне на процесуален представители на Общинска 

избирателна комисия Кюстендил, които да осъществяват процесуално 

представителство пред Административен съд – Кюстендил и всички други съдилища до 

приключване на делата във всички инстанции при произвеждане на изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и за втори тур на 03 ноември 

2019 г. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, т. 3 от 

ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, и с оглед необходимостта от осъществяване на 

процесуално представителство пред Административен съд Кюстендил, по постъпили 

жалби срещу решения на ОИК Кюстендил, Общинска избирателна комисия  - 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „За”, взе следно 

РЕШЕНИЕ № 230 

Упълномощава Тодорка Илиева Петкова-Скрипкина, ЕГН ****- секретар на 

ОИК за представител по всички административни  дела и жалби против Решения на 

ОИК  - Кюстендил. 

 

 



Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 
 

Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


