
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Протокол 

 
№ 6 

 
гр.Кюстендил, 12 септември 2019 година 

 

 Днес, 12  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, Александра Колева, Светослава Георгиева Радославова, Таня Каменова 
Атанасова-Здравкова, Цветанка Емилова Харалампиева, Валери Евтимов 
Тотевски, Бойко Мирчов Врански, Албена Станкова Достина и Румяна Иванова 
Сергиева-Димитрова 

 
 
Отсъства: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, Евелина Стефанова Нешева 

и Николай Владимиров Шейтанов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на 

кметство с. Соволяно. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

2. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на 

кметство с. Богослов. 

 Докладва: Венцеслав Механджийски 

3. Регистрация на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за общински 

съветници в община Кюстендил. 

  Докладва: Венцеслав Механджийски 

4. Регистрация на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за кметове на 

кметства в община Кюстендил. 

  Докладва: Венцеслав Механджийски 

5. Регистрация на КП „Ние, Гражданите” за участие в изборите за кмет на община 

Кюстендил. 

Докладва: Венцеслав Механджийски 

6. Регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за 

участие в изборите за кметове на кметства в община Кюстендил 

         

 



По т.1 от дневния ред. Относно  регистрация на инициативен комитет за 

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

Постъпило е заявление от инициативен комитет за издигане на независим 

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

кметове на 27 октомври 2019 година, подписано от Антоанета Петрова Андонова, ЕГН 

***, Зоя Харалампиева Кирилова, ЕГН ***, Райчо Крумов Панайотов, ЕГН ***, Румен 

Крумов Гьошев, ЕГН ***, и Олег Веселинов Спасов, ЕГН ***. 

Заявлението е заведено в общия регистър под №13/12.09.2019 г. и под № 3 от 

12.09.2019 година в 11:05 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 – 5 бр.; Образци от подписите на лицата участващи в 

инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Пламен Василиев Илиев, ЕГН  

***, независим кандидат за кмет на с. Соволяно – 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  Антоанета Петрова Андонова, ЕГН *** за откриване на 

банкова сметка  и лицето Зоя Харалампиева Кирилова, 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 № 20 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет, както следва: 

№ по 

ред 
Трите имена 

1. Антоанета Петрова Андонова 

2. Зоя Харалампиева Кирилова 

3. Райчо Крумов Панайотов 

4. Румен Крумов Гьошев 

5. Олег Веселинов Спасов 

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

именно:  Пламен Василиев Илиев, 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. 

По т.2 от дневни ред. Относно  регистрация на инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за кмет на кметство с. Богослов. 

Постъпило е заявление от инициативен комитет за издигане на независим 

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

кметове на 27 октомври 2019 година, подписано от Тихомир Славев Алайков, ЕГН ***, 

* Антон Атанасов Ардалски, ЕГН *** и Малин Методиев Миланов, ЕГН ***.  

Заявлението е заведено в общия регистър под №14/12.09.2019 г. и под № 4 от 

12.09.2019 година в 11:20 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  Йордан Драганов Ангелов, 

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

№ 1 от 01.09.2019 год. – 1 бр. 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 Тихомир Славев 

Алайков, ЕГН *** за откриване на банкова сметка  и 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 № 21 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет, както следва: 

№ 

по 

ред 

Трите имена 

1. Тихомир Славев Алайков 

2. Антон Атанасов Ардалски 

3. Малин Методиев Миланов 



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

именно:  Йордан Драганов Ангелов, 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. 

По т.3 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за 

участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”  за участие в изборите за 

общински съветници на 27 октомври 2019 година, подписано от Огнян Огнянов 

Атанасов, ЕГН ***, упълномощен представител на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”   

Заявлението е заведено в общия регистър под №11 и под № 1 от 12.09.2019  

година в 10:45 часа в Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс: заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” , Решение 

№  980-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК и Пълномощно от 

Владимир Димитров Николов, председател на политическа партия „Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ”, с което  упълномощава Огнян Огнянов Атанасов да представлява 

политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”    пред Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и 

Решение № 936-МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

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

РЕШЕНИЕ № 22 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година ПП „Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ”  в изборите за общински съветници в  община Кюстендил. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

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

кодекс. 

 По т.4 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за 

участие в изборите за кметове на кметства в община Кюстендил. 

Постъпило е заявление от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”  за участие в изборите за 

кметове на кметства  на 27 октомври 2019 година, подписано от Огнян Огнянов 

Атанасов, ЕГН ***, упълномощен представител на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”   



Заявлението е заведено в общия регистър под №12 и под № 2 от 12.09.2019  

година в 10:50 часа в Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс: заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” , Решение 

№  980-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК и Пълномощно от 

Владимир Димитров Николов, председател на политическа партия „Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ”, с което  упълномощава Огнян Огнянов Атанасов да представлява 

политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”    пред Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и 

Решение № 936-МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 

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

РЕШЕНИЕ № 23 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година  ПП „Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ”  в изборите за кметове на кметства в  община Кюстендил, както 

следва: с.Багренци, с.Богослов, с.Горна Гращица, с.Граница, с.Драговищица, 

с.Жабокрът, с.Жиленци, с. Коняво, с.Копиловци, с.Лозно, с.Пиперков чифлик, 

с.Раждавица, с.Слокощица, с.Соволяно, с.Шишковци и с.Ябълково. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

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

кодекс. 

По т.5 от дневния ред: Относно регистрация на КП „Ние, Гражданите” за участие в 

изборите за кмет на община Кюстендил. 

Постъпило е заявление от КП „Ние, Гражданите” за участие в изборите за 

общински съветници на 27 октомври 2019 година, подписано от Иво Крумов Кръстев, 

ЕГН ***, представляващ коалиция от партия „Ние, Гражданите” 

 Заявлението е заведено в общия регистър под №17 и под № 3 от 12.09.2019  

година в 14:25 часа в Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс: заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „Ние, Гражданите”, Решение №  

1027 -МИ от 10.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК и Пълномощно от 

Светозар Стоянов Съев, в качеството на представляващ  КП „Ние, Гражданите”, с което  

упълномощава Иво Крумов Кръстев да представлява КП „Ние, Гражданите” пред 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, във връзка с подаване на необходимите 

документи за регистрация. 



Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ 

от 02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-

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

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

РЕШЕНИЕ № 24 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година КП „Ние, 

Гражданите” в изборите за кмет на община Кюстендил. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

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

кодекс. 

По т.6 от дневния ред: Относно регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за кметове на кметства в община 

Кюстендил 

Постъпило е заявление от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за кметове на кметства в община Кюстендил на 27 

октомври 2019 година, подписано от Георги Петков Петров, ЕГН ***, упълномощен 

представител на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 

Заявлението е заведено в общия регистър под № 18 и под № 4 от 12.09.2019  

година в 15:00 часа в Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 

48-МИ от изборните книжа/. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния 

кодекс: заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, Решение №  1071-МИ от 11.09.2019 година за 

регистрация на партията в ЦИК и Пълномощно от КРАСИМИР ДОНЧЕВ 

КАРАКАЧАНОВ, в качеството си на законен представител и представляващ - 

Председател на НИК на  политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ”, с което  упълномощава Георги Петков Петров да представлява 

политическа партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”пред 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, във връзка с подаване на необходимите 

документи за регистрация. 

Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ/02.09.2019 година на ЦИК. 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12  от Изборния кодекс и Решение № 

936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, 

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

РЕШЕНИЕ № 25 



         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година  ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”  в изборите за кметове на кметства в  

община Кюстендил, както следва: с.Жиленци, с.Коняво, с.Ябълково, с.Шишковци, 

с. Копиловци, с. Горна Гращица, с. Пиперков Чифлик, с. Жабокрът и с. Лозно.  

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

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

кодекс. 

 
Председател: 
             /Венцеслав Механджийски/ 
 
Секретар: 

                                                                                  /Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина/ 
 


