
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 
КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 
№ 2 

гр.Кюстендил, 05 септември 2019 година 
 

 Днес, 05 септември 2019 година от 18:07 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, Светослава 
Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова 
Харалампиева, Валери Евтимов Тотевски, Бойко Мирчов Врански и Албена 
Станкова Достина  

 Отсъства: Евелина Стефанова Нешева, Николай Владимиров Шейтанов и 
Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на 
личните данни в Общинска избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

2. Oпределяне на Единната номерация на избирателните секции в община 
Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 
3. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 година.  

Докладва: Венцеслав Механджийски 
4. Определянето и обявяването на номерата на изборните райони в община 

Кюстендил, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на  27 октомври 2019 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

По т.1 от дневния ред: Относно приемане на Правила за технически и 
организационни мерки за защита на личните данни в Общинска избирателна 
комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г.  

След направеното обсъждане и на основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1 и чл.88. 
 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 
проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, взе следното  



РЕШЕНИЕ № 6 

Приема Правила за технически и организационни мерки за защита на 
личните данни в Общинска избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна 
комисия – Кюстендил. 

  По т.2 от дневния ред:  Относно определяне на Единната номерация на 
избирателните секции в община Кюстендил. 

След направеното обсъждане и на основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т. 7,  
във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 570-МИ от 26.07. 2019 г. 
на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно 
гласуване с 10 гласа „за” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 7 

Определя единния номер на всяка избирателните секции на територията 
на Община Кюстендил, която номерация се състои от следните елементи, 
групирани във вида: 

АА е номерът  на областта /от 01 до 28/; 

- за област Кюстендил - 10; 

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор 
на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/, 
където за: 

Община Кюстендил – 29 

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна 
съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули - 00; 

ХХХ е номерът на секцията в общината, където за: 

Община Кюстендил от 102900001 до 102900112; 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна 
комисия - Кюстендил в 3-дневен срок  от обявяването му. 

 По т.3 от дневния ред: Относно определяне на броя на мандатите за 
общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 година.  

Съгласно справка, извършена в сайта на ГД „ГРАО” към 16 юли 2019 година, 
населението на община Кюстендил е 79620. 

След направеното обсъждане и на основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.1, 
чл.88, ал.1 от Изборния кодекс, чл.19, ал.1, т.7 от ЗМСМА и Решение № 944-



МИ/03.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 
проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 8 

Определя 37 броя  мандати за общински съветници в община Кюстендил, 
които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019  година. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез Общинска избирателна 
комисия – Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му. 

По т.4 от дневния ред: Относно определянето и обявяването на номерата 
на изборните райони в община Кюстендил, при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на  27 октомври 2019 година. 

След направеното обсъждане и на основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.3, 
чл.88, ал.1, във връзка с чл.404 от Изборния кодекс и Решение №571-
МИ/26.07.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 
проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 9 

1. Определя един многомандатен изборен район за произвеждане на избор на 

общински съветници – община Кюстендил със следната номерация: 1029; 

2. Определя един едномандатен изборен район за  произвеждане на избори за 

кмет на община Кюстендил - община Кюстендил със следната номерация: 

1029. 

3. Определя един отделен едномандатен изборен район за произвеждане на 

избор на кмет на кметство в община Кюстендил, както следва: 

№ 
Наименование на кметството № 

1 с.Багренци 102902138 

2 с.Богослов 102904796 

3 с.Горна Гращица 102916198 

4 с.Граница 102917751 

5 с.Драговищица 102923282 

6 с.Жабокрът 102929026 

7 с.Жиленци 102929386 

8 с.Коняво 102938432 

9 с.Копиловци 102938474 

10 с.Лозно 102944183 

11 с.Николичевци 102952400 

12 с.Пиперков чифлик 102956378 

13 с.Раждавица 102963536 

14 с.Слокощица 102967461 

15 с.Соволяно 102967790 



16 с.Шишковци 102983354 

17 с.Ябълково 102987062 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез Общинска избирателна 
комисия – Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му. 

  

Председател: 

             /Венцеслав Механджийски/ 

Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 


