
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КЮСТЕНДИЛ 

 

Протокол 

 

№ 4 

 

гр.Кюстендил, 10 септември 2019 година 
 

 Днес, 10 септември 2019 година от 17:45 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, Александра Колева, Тодорка 

Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева, Светослава Георгиева 

Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, 

Николай Владимиров Шейтанов, Валери Евтимов Тотевски, Бойко Мирчов Врански, 

Албена Станкова Достина и Румяна Иванова Сергиева-Димитрова 

 

Отсъства: Силвия Йорданова Петрова 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Относно формиране и утвърждаване на единната номерация на 

избирателните секции на територията на Община Кюстендил и  обявяване на 

техните адреси. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

2. Относно осъществяване на контрол при предаването и приемането на 

изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, 

контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна 

администрация – Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

3. Относно утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК –

Кюстендил удостоверения за регистрация на кандидати за кмет на община, 

общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове 

на 27 октомври 2019 година. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

4. Приемане на график за дежурства на членовете на ОИК – Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

5. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

общински съветник в община Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

По т.1 от дневния ред: Относно формиране и утвърждаване на единната 

номерация на избирателните секции на територията на Община Кюстендил и  

обявяване на техните адреси 



На основание чл. 85, ал.1, чл.87,  ал.1, т.7  от Изборния кодекс, Решение № 570-

МИ 26.07.2019 г. на  ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с  12 гласа „за”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 12 

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на 

територията на община Кюстендил и обявява техните адреси, както следва: 

№ ИС Населено място Адрес 

102900001 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител»№253 

ПГСС «Св. Климент Охридски» 

102900002 гр. Кюстендил ул.»Спартак» № 23  

Клуба на ул.»Спартак» № 23 

102900003 гр. Кюстендил ул.»Спартак» № 21  

Пето ОУ  «Хр.Ботев» 

102900004 гр. Кюстендил ул.»Спартак» № 21  

Пето ОУ «Хр.Ботев» 

102900005 гр. Кюстендил бул.»България» № 35  

Трето ОУ “Проф. Марин Дринов” 

102900006 гр. Кюстендил бул.»България» № 35  

Трето ОУ “Проф. Марин Динов” 

102900007 гр. Кюстендил ул.»Александър Димитров» № 35  

Клуба на ул.”Ал. Димитров” 35 

102900008 гр. Кюстендил ул.»19-ти февруари» № 28  

ПГИМ “Йордан Захариев” 

102900009 гр. Кюстендил ул.» 19-ти февруари» № 28  

ПГИМ “Йордан Захариев“ 

102900010 гр. Кюстендил бул.»България» № 35  

Трето ОУ “Проф. Марин Дринов” 

102900011 гр. Кюстендил бул.»България» № 35  

Трето ОУ “Проф. Марин Дринов” 

102900012 гр. Кюстендил ул.»Ефрем Каранов» № 33  

 Шесто ОУ “Паисий Хилендарски” 

102900013 гр. Кюстендил ул. «Асен Златаров” № 36  

Клуба на ул.”Асен Златаров” № 36 

102900014 гр. Кюстендил ул.»Искър» № 5  

ПГЛП “Владимир Димитров – Майстора” 

102900015 гр. Кюстендил  ул.»Искър» № 5  

ПГЛП “Владимир Димитров - Майстора” 

102900016 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 253  

ПГСС «Св.Климен Охридски» 

102900017 гр. Кюстендил ул.»Искър» № 5  

ПГЛП “Владимир Димитров - Майстора “ 

102900018 гр. Кюстендил ул.»Илинден» № 7  

Клуба на ул.”Илинден” 

102900019 гр. Кюстендил ул.»Камчия» № 3  

Стадион  “Странджата” 

102900020 гр. Кюстендил ул.»Камчия» № 3  

Стадион „Странджата” 

102900021 гр. Кюстендил ул.»Дондуков» № 43  

Второ ОУ  “Даскал Димитри”             



102900022 гр. Кюстендил ул. ”Христо Ботев» № 23, бл.109а, вх.»А»  

Клуб на пенсионера на ул. ”Христо Ботев” 

102900023 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 253  

ПГСС “Св. Климент Охридски” 

102900024 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 195  

Дом на Дружбата 

102900025 гр. Кюстендил ул. «Марин Дринов» № 7  

Новата сграда на Обединен Детски Комплекс 

102900026 гр. Кюстендил ул.» «Марин Дринов» № 7  

Новата сграда на Обединен Детски Комплекс 

102900027 гр. Кюстендил кв» Герена»  

Читалище “Ильо войвода” 

102900028 гр. Кюстендил ул.»Кокиче» № 7  

ПТГ "Джон Атанасов" 

102900029 гр. Кюстендил ул.»Кокиче» № 7  

ПТГ "Джон Атанасов" 

102900030 гр. Кюстендил ул.»Дондуков» № 43  

Второ ОУ  “Даскал Димитри”             

102900031 гр. Кюстендил ул. «Дондуков» № 43  

Второ ОУ “Даскал Димитри”           

102900032 гр. Кюстендил ул.»Яворов» № 4  

Поликлиника 

102900033 гр. Кюстендил ул.»Яворов» № 6  

Поликлиника –  бившата “Бърза помощ” 

102900034 гр. Кюстендил ул.»Търговска» № 6  

Килийно училище 

102900035 гр. Кюстендил ул.»Демокрация» № 40  

Обреден дом  

102900036 гр. Кюстендил Социална обществена трапезария «Майчина 

любов» 

Павилион социална обществена трапезария 

„Майчина любов” западно от площад 

„Велбъжд” 

102900037 гр. Кюстендил бул.»България» № 26  

Фоайето на Драматичен театър 

102900038 гр. Кюстендил ул.»Ракла» № 3  

Клуба на пенсионера ул.”Ракла” № 3 

102900039 гр. Кюстендил ул.»Гладстон» № 2  

Първо ОУ  “Св. Св. Кирил и Методий”  

102900040 гр. Кюстендил ул.»Гладстон» №2  

Първо ОУ »Св.Св. Кирил и Методий» 

102900041 гр. Кюстендил ул.»Гладстон» № 2  

Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” 

102900042 гр. Кюстендил ул.»Гладстон» № 2  

Първо “Св.Св. Кирил и Методий” 

102900043 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 2  

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" 

102900044 гр. Кюстендил ул.»Георги Паспалев» № 11  

ПМГ “Проф. Ем. Иванов” 

102900045 гр. Кюстендил ул.»Георги Паспалев» № 11  

ПМГ “Проф. Ем. Иванов” 

102900046 гр. Кюстендил ул.»Георги Паспалев» № 11  



ПМГ “Проф. Ем. Иванов” 

102900047 гр. Кюстендил ул.»Георги Паспалев» № 11  

ПМГ “Проф. Ем. Иванов” 

102900048 гр. Кюстендил ул.»Георги Паспалев» № 11  

ПМГ  “Проф. Ем. Иванов” 

102900049 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 2  

Езикова гимназия „Д-р Петър Берон" 

102900050 гр. Кюстендил ул.»Искър» № 5    

ПГЛП   “Владимир Димитров – Майстора” 

102900051 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 2  

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" 

102900052 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» бл.3а  

Клуба в бл.3а 

102900053 гр. Кюстендил ул. «Крум  Зарев» № 15  

Клуба в кв.”Въртешево” 

102900054 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 2  

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" 

102900055 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 2  

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" 

102900056 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 2  

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" 

102900057 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 2  

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" 

102900058 гр. Кюстендил ул.»Искър» № 5  

ПГЛП  “Владимир Димитров – Майстора” 

102900059 гр. Кюстендил ул.»Искър» № 5  

ПГЛП   “Владимир Димитров – Майстора”  

102900060 гр. Кюстендил ул.»Искър» № 5   

ПГЛП   “Владимир Димитров – Майстора”  

102900061 гр. Кюстендил ул. «Крум  Зарев» № 15  

Клуба в кв.”Въртешево” 

102900062 с. Мазарачево Седалището на кметския наместник 

102900063 с. Драговищица Читалището  

102900064 с. Гюешево Клуб на пенсионера 

102900065 с. Каменичка Скакавица Седалището на кметския наместник  

102900066 с. Преколница Седалището на кметския наместник   

102900067 с.Раненци Седалището на кметския наместник  

102900068 с.  Долно село Седалището на кметския наместник в с.Долно 

село 

102900069 с. Бобешино Седалището на кметския наместник в 

с.Бобешино 

102900070 с. Полска Скакавица Седалището на кметския наместник  

102900071 с. Гърляно Кметството 

102900072 с. Вратца Сградата на бившето читалище 

102900073 с. Горна Брестница Седалището на кметския наместник в с.Горна 

Брестница 

102900074 с. Жиленци Читалището 

102900075 с. Жиленци Читалището 

102900076 с. Грамаждано Читалището 

102900077 с. Богослов Детската градина 

102900078 с. Горановци Бившия стол на АПК -  с.Горановци 

102900079 с. Ново село Седалището на кметския наместник в с. Ново 



село 

102900080 с. Слокощица Клуба на пенсионера и инвалида 

102900081 с. Слокощица Клуба на пенсионера  

102900082 с. Граница Читалището 

102900083 с. Лелинци Читалището в с.Лелинци 

102900084 с. Берсин Кметството 

102900085 с. Нови чифлик Кметството 

102900086 с. Търновлаг Кметството 

102900087 с. Багренци Училището 

102900088 с. Пиперков чифлик Клуб на пенсионера 

102900089 с. Гирчевци Кметството 

102900090 с. Жабокрът Кметството 

102900091 с. Ябълково Кметството 

102900092 с. Дворище Кметството 

102900093 с. Коняво Читалището 

102900094 с. Цървеняно Седалището на кметския наместник в с. 

Цървеняно 

102900095 с.  Стенско Кметството 

102900096 с.  Горна Гращица Читалището 

102900097 с. Долна Гращица Читалището 

102900098 с. Таваличево Училището 

102900099 с. Катрище Седалището на кметския наместник 

102900100 с. Николичевци Кметството 

102900101 с. Скриняно Кметството 

102900102 с. Копиловци Училището 

102900103 с. Шипочано Седалището на кметския наместник в 

с.Шипочано 

102900104 с. Шишковци Читалището 

102900105 с. Раждавица Читалището в с.Раждавица 

102900106 с. Лозно Кметството 

102900107 с. Радловци Кметството 

102900108 с. Соволяно Кметството 

102900109 гр. Кюстендил ул.”Прогона” № 14  

102900110 гр. Кюстендил пл.”17-януари” № 1  

МБАЛ „д-р Н.Василиев” 

102900111 гр. Кюстендил Стационарна база / Дом на миньора /,  

ул.”Демокрация” №46   

„Специалицзирани болници за рехабилитация 

– Национален комплекс” ЕАД  

филиал  - гр.Кюстендил 

102900112 гр. Кюстендил ул.»Цар Освободител» № 12 , - гр. Кюстендил 

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

кодекс. 

По т.2 от дневния ред: Относно осъществяване на контрол при предаването и 

приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени 

бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна 

администрация – Кюстендил. 



На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс, Решение № 993-

МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12  гласа „за”, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 13 

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова - членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил да приемат 

отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват 

контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както 

и да подписват съответните приемо-предавателни протоколи във връзка с 

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

година. 

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова  - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил да участват при 

предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, съвместно с представител 

на Областна администрация – Кюстендил по предварително утвърден график в 

присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, да 

подпишат приемо-предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните 

средства с хартиени бюлетини до сградата на Областна администрация – Кюстендил, 

във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 година. 

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил да 

осъществят контрол по разпределението на хартиените бюлетини, съвместно с 

Областна администрация – Кюстендил  и подпишат приемо-предавателните протоколи, 

във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 година. 

Упълномощава  - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова - членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил да предадат 

изборни книжа и материали при тяхното разпределение на община Кюстендил, както и 

да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи, съвместно с представител 

на Областна администрация – Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за 

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

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил да участват 

съвместно с Областна администрация – Кюстендил при приемане и предаване на 

всякакви други изборни книжа и документи, неописани по-горе на Общинска 

администрация - Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева 

Радославова - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил /заедно/ да 

съгласуват предоставената от Областна администрация – Кюстендил  и Община 

Кюстендил - документация, във връзка с възлагане изработването и/или доставянето на 

изборните книжа и материали. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  па реда на чл.88 от Изборния 

кодекс. 



 По т.3 от дневния ред: Относно утвърждаване на единна номерация на 

издаваните от ОИК – Кюстендил удостоверения за регистрация на партия, коалиция, 

местна коалиция, инициативен комитет, кандидати за кмет на община, общински 

съветници  и кмет на кметство за участие в изборите за общински съветници и кметове 

на 27 октомври 2019 година. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 12  гласа „За” 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 14 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил издава Удостоверения на 

регистрираните партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, кандидати 

за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година, като номера е 

съответстващ на номера на регистрацията в ОИК – Кюстендил, които имат единна 

последователна номерация от номер 1. 

            Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за 

кмет на община, общински съветници и кмет на кметство 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

По т.4 от дневния ред: Относно приемане на график за дежурства на членовете 

на ОИК – Кюстендил. 

 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За” 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 15 

Приема график на дежурствата, като председателя при нужда може да измени 

същия. 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

 По т.5 от дневния ред: Относно регистрация на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за общински съветник в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление от инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за общински съветник  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 година, подписано от Владислава Атанасова, Огнян Александров, 

Георгина Тошева и Гергана Маринчева. 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 2/10.09.2019 г. и под № 1 от 

10.09.2019 година в 14:30 часа във Входящия регистър на инициативните комитети за 

издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 година /Приложение № 56-МИ от изборните книжа/. 

Към предложението са приложени изискуемите документи по чл.151, ал.1, ал.2, 

т.1, ал.4 и 5, чл.152, т.3 и чл.153 от Изборния  кодекс: заявления  /Приложение № 53-

МИ от изборните книжа/ от инициативния комитет; декларации  /Приложение № 55-

МИ от изборните книжа/ от членовете на инициативния комитет – 4 бр.;  Образци от 

подписите на лицата участващи в инициативния комитет за издигане на кандидатурата 

на Слави Кашкин – независим кандидат за общински съветник в община Кюстендил – 



нотариално заверени. Решение за създаване на инициативния комитет, както  и  за 

определяне на лице, което да го представлява, Удостоверение за банкова сметка на 

лицето, представляващо инициативния комитет и  Решение за определяне на лицето  

Владислава Славчова Атанасова, която да извърши регистрацията на инициативния 

комитет в ОИК - Кюстендил. 

Изпълнени са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 937-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.13  от Изборния кодекс и Решение № 

937-МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 16 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет, както следва: 

№ 

по 

ред 

Трите имена 

1 Владислава Атанасова 

2. Огнян Александров 

3. Георгина Тошева 

4. Гергана Маринчева 

за издигане кандидатурата за независим кандидат за общински съветник в 

община Кюстендил на Слави Кашкин, за участие в изборите  за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019  година. 

След влизане в сила на настоящото решение, на инициативния комитет да бъде 

издадено Удостоверение по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс . 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

  

Председател: /П/ 

             /Венцеслав Механджийски/ 

 

Секретар: /П/ 

                                                                                /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 


