
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 

КЮСТЕНДИЛ 

 

Протокол 

 

№ 5 

 
гр.Кюстендил, 11 септември 2019 година 

 

 Днес, 11 септември 2019 година от 17:00  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,  

Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина, Светослава Георгиева Радославова, Цветанка 

Емилова Харалампиева, Николай Владимиров Шейтанов, Валери Евтимов Тотевски, 

Бойко Мирчов Врански, Албена Станкова Достина и Румяна Иванова Сергиева-

Димитрова 

  

 

Отсъства: Александра Колева, Евелина Стефанова Нешева, Таня Каменова 

Атанасова-Здравкова, 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Приемане на представената от Кмета на Община Кюстендил заповед 

относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

2. Относно определяне съставите на СИК на територията на община 

Кюстендил и разпределение на местата на ръководствата на СИК в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни 

секции 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

3. Относно  регистрация на инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за кмет на кметство с. Николичевци. 

 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

 

 

 



По т.1 от дневния ред: Приемане на представената от Кмета на Община 

Кюстендил заповед относно определяне на местата за обявяване на избирателните 

списъци. 

На основание чл. 85, ал.1 и чл.87, ал. 1 и т. 8, във връзка с чл.24, ал. 1 от 

Изборния кодекс и Решение № 633-МИ от 20.08.2019г. т.15 от същото на ЦИК, 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 10 

гласа "За" взе следното   

РЕШЕНИЕ № 17 

Приема представената от кмета на община Кюстендил заповед относно 

определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.  

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

По т.2 от дневния ред: Относно определяне съставите на СИК на територията 

на община Кюстендил и разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите 

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, съобразно броя на 

избирателите в съответните избирателни секции 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, във връзка с чл.92, ал.1 и ал.4 от Изборния 

кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За” взе следното   

РЕШЕНИЕ № 18 

1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва: 

- За Община Кюстендил, съобразно Заповед № РД-00-957 от 30.08.2019 г. на кмета на 

Община Кюстендил 

Избирателни секции № 102900001, № 102900002, № 102900003, № 102900004, № 

102900005, № 102900007, № 102900008, № 102900009, № 102900010, № 102900011, № 

102900012, № 102900013, № 102900014, № 102900015, № 102900016, № 102900017, № 

102900018, № 102900019, № 102900020, № 102900021, № 102900022, № 102900023, № 

102900024, № 102900025, № 102900026, № 102900027, № 102900028, № 102900029, № 

102900030, № 102900031, № 102900032, № 102900033, № 102900034, № 102900035, № 

102900036, № 102900037, № 102900038, № 102900039, № 102900040, № 102900041, № 

102900042, № 102900043, № 102900044, № 102900045, № 102900046, № 102900047, № 

102900048, № 102900049, № 102900050, № 102900051, № 102900052, № 102900053, № 

102900054, № 102900055, № 102900056, № 102900057, № 102900058, № 102900059, № 

102900060, № 102900080, № 102900081, № 102900087, № 102900088, № 102900090, № 

102900091, № 102900093, № 102900106, № 102900108 - в състав от 9 членове, 

включително председател, зам.-председател и секретар. 

Избирателни секции № 102900006, № 102900061, № 102900062, № 102900063, № 

102900064, № 102900065, № 102900066, № 102900067, № 102900068, № 102900069, № 

102900070, № 102900071, № 102900072, № 102900073, № 102900074, №102900075, № 

102900076, № 102900077, № 102900078, № 102900079,  №  102900082, № 102900083, № 

102900084, № 102900085, № 102900086, № 102900089, № 102900092, № 102900094, № 

102900095, № 102900096, № 102900097, № 102900098, № 102900099, № 102900100, № 

102900101, № 102900102, № 102900103, № 102900104, № 102900105, № 102900107, № 



102900109, № 102900110, 102900111, 102900112 - в състав от 7 членове, включително 

председател, зам.-председател и секретар. 

Определя за Община Кюстендил -  68 избирателни секции в състав от 9 членове  и 

44 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 920 

2. Разпределението на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. между парламентарно 

представените партии и коалиции  и коалицията, която има избрани с нейната 

кандидатска листа членове на  Европейския парламент, но не е парламентарно 

представена се извършва, съгласно Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК и 

приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на 

СИК на територията на община Кюстендил и разпределение на местата в 

ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени за 27 октомври 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както следва: 

Община 

Общ брой 

СИК в 

общината 

Общ брой 

членове на 

СИК 

Общ брой членове 

в ръководството на 

СИК 

КЮСТЕНДИЛ 112 
  

ПП ГЕРБ 308 196 112 

КП „БСП за България” 258 146 112 

КП „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО” 
112 65 47 

ПП „ДПС” 112 68 44 

ПП „Воля” 112 91 21 

КП „Демократична България- 

обединение” 
18 18 0 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и 

съща партия или коалиция. 

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

кодекс. 

  По т.3 от дневни ред. Относно  регистрация на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за кмет на кметство с. Николичевци. 

Постъпило е заявление от инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за кмет на кметство с. Николичевци в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 година, подписано от Стефка Миланова Пинева, ЕГН ***,  

Ганка Бориславова Борисова, ЕГН ***, и Даниела Красимирова Райчова, ЕГН ***. 

Заявлението е заведено в общия регистър под №4/11.09.2019 г. и под № 2 от 

11.09.2019 година в 10:20 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. 

Към предложението са приложени изискуемите документи по чл.153, ал.4 от 

Изборния кодекс: Заявление за регистрация на инициативен комитет /по чл.151, ал.1, 



ал.2, т.1, ал.4 и 5, чл.152, т.3 и чл.153 от Изборния кодекс /Приложение № 53-МИ от 

изборните книжа; декларации  /по чл.153, ал.4, т.3  и 4 във връзка с чл.396 и чл.3, ал.3 

от Изборния кодекс  /Приложение  № 55-МИ от изборните книжа) от всеки  член на 

инициативния комитет – 3 бр.; Образци от подписите на лицата участващи в 

инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Спаска Асенова Методиева, 

ЕГН  ***,  независим кандидат за кмет на с. Николичевци – нотариално заверени. 

Решение за създаване на инициативния комитет; Решение за определяне на лице, което 

да го представлява пред ОИК – Кюстендил, както и да извърши регистрация в ОИК, 

Решение за определяне на лицето Ганка Бориславова Борисова, ЕГН *** за откриване 

на банкова сметка  и лицето Марияна Светославова Иванова, ЕГН *** за счетоводител 

на инициативния комитет.  Удостоверение за банкова сметка на лицето, 

представляващо инициативния комитет. 

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

от 02.09.2019 г. на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.13, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и 

Решение №  937-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 19 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет, както следва: 

№ 

по 

ред 

Трите имена 

1. Стефка Миланова Пинева 

2. Ганка Бориславова Борисова 

3. Даниела Красимирова Райчова 

за издигане кандидатурата за независим кандидат кмет на кметство с. Николичевци,  а 

именно:  Спаска Асенова Методиева, ЕГН  ***, за участие в изборите 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 обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

Председател: /П/ 

             /Венцеслав Механджийски/ 

 

Секретар: /П/ 

                                                                                /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 

 


