
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 

КЮСТЕНДИЛ 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 52 

гр.Кюстендил, 28.01.2021 година 

 

Днес, 28 януари 2021 г. 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, Драгомир Кирилов Марков, Добри 

Пламенов Божков и Бойко Мирчов Врански  

Отсъства: Албена Станкова Достина  и Румяна Иванова Сергиева-

Димитрова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

По т.1 от дневния ред.  Разглеждане на постъпила колективна жалба с вх. 

№ 322/27.01.2021 г. в Общинска избирателна комисия – Кюстендил. 

Постъпила е жалба от група жители на с. Жабокрът, общ. Кюстендил срещу Кмета на с. 

Жабокрът, общ. Кюстендил г-н  Ясен Стипцарски изразяваща се в това ,че в продължение на 

повече от месец кмета не изпълнява служебните  си задължения, като не ходи на работа в 

кметството и не осъществява обслужване на населението. В резултат на което землището на 

селото е занемарено. Не се е осъществявало стопанисване на общинската собственост в селото, 

всичко било обрасло с трева и плевели, изпочупени люлки и откраднати съоръжения на 

детската площадка в двора на читалището.Селото било потънало в битови и стопански 

отпадъци. 

 Под жалбата са се подписали 105 /сто и пет/ човека, като някои от тях са с по две имена. 

На основание  чл.42, ал.5 от ЗМСМА, чл.87, ал.1, т.1, от Изборния кодекс във връзка с и 

Решение № 1685-МИ/20.11.2019 г на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 11 гласа „За“, взе следното 

 



РЕШЕНИЕ: 

Приема за разглеждане  така постъпилата жалба. С оглед на нейното изясняване и проверка 

да се изиска справка от Общинската администрация - Кюстендил по следните въпроси: 

1. За периода от встъпването му като кмет на с. Жабокрът, общ. Кюстендил до настоящият 

момент начислявано ли е възнаграждение за заеманата длъжност и изплащано ли е 

такова.  

2. През посоченият  период същият ползвал ли е отпуск по болест, ако е за какъв период. 

3. Дали на същият е оформяна присъствена форма за присъствие, образец 76. 

4. Дали срещу същият има постъпвали в общинската администрация  жалби от граждани, 

за неизпълнение на служебните задължения и бездействие от негова страна. 

5. Да се уведоми кмета на с. Жабокрът, общ. Кюстендил,  на основание чл. 42, ал. 3 от 

ЗМСМА, че има право да представи писмено възражение в 3 /тридневен/ срок от 

получаване на копие от Решението на ОИК – Кюстендил ведно с жалбата. 

6. Възлага на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА на Кмета на община Кюстендил, да 

извърши проверка по случая. 

Решението подлежи на обжалване  пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК. 


