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КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 57 

 
гр.Кюстендил, 02 февруари 2022 година 

 

 Днес, 02 февруари 2022 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, 

Александра Колева, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, 

Светослава Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка 

Емилова Харалампиева, Добри Пламенов Божков и  Бойко Мирчов Врански 

 

Отсъства: Румяна Иванова Сергиева-Димитрова, Драгомир Кирилов Марков, 

Албена Станкова Достина 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

По т.1 от дневния ред. Постъпило писмо с вх.№ 93-00-971/ 28.01.2022 г. от 

председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов 

 

 Постъпило писмо с вх.№ 93-00-971/ 28.01.2022 г. от председателя на Общински 

съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов, с което препраща уведомление за предсрочно 

прекратяване пълномощията на Любомир Венциславов Терзийски, като общински 

съветник в ОБС-Кюстендил, избран от листата на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ в 

произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019  год., 

във връзка с назначаването му, като заместник-областен управител на Област 

Кюстендил 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил счита, че са налице основанията 

визирани в чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. 

С оглед гореизложеното за избрания общински съветник Любомир Венциславов 

Терзийски, ОИК-Кюстендил следва да  прекрати предсрочно пълномощията му като 

общински съветник в Общински съвет – Кюстендил, мандат 2019-2023 г. от списъка на 

избраните общински съветници от Партия на ЗЕЛЕНИТЕ. 

 

На основание чл.87, ал.1, т.1, чл.454, ал.6 и чл.453, ал.5 от Изборния кодекс във 

връзка с чл.30, ал.1 във връзка с ал.4, т.4  и чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За” 

и 0 гласа „Против”, след проведено поименно гласуване, взе следното 
 
 



РЕШЕНИЕ № 240 

 

1. Заличава от списъка на общински съветници  Любомир Венциславов Терзийски, 

ЕГН *, обявен с Решение № 216/29.10.2019 г. избран от листата на Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ на общински съветник в Общински съвет-Кюстендил. 

2. Обявява за избран за общински съветник Станислав Кирилов Андонов, ЕГН * от 

листата на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ. 

Решението подлежи на обжалване  в седем дневен срок пред Административен съд  

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

 
Председател: /   П   / 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: /   П   / 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


