
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№ 28 

гр.Кюстендил, 20 октомври 2015 година 
 

 Днес, 20 октомври 2015 година от 16:00  часа в заседателната зала, находяща се на 

втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Общинска избирателна комисия  - 

Кюстендил в състав:   

 Присъствали: Васил Владимиров Иванов, Емилия Иванова Луканова – 

Георгиева, Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина, Константин Димов Дингозов, Румен 

Иванов Сираков,  Камен Петров Пешев, Цветанка Емилова Харалампиева,  Силвия 

Йорданова Генкова и Венцислав Благоев Механджийски  

 Отсъстват: Миленка Цекова Стоянова и Евелина Пенчева Иванова 

1. Относно упълномощаване на член на Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил/различен от членовете на ОИК, определен за получаването на 

бюлетините от печатницата, който да има право да получи изборни книжа, 

материали и печат за СИК и да има право да подписва протоколи, във връзка с 

получаването им, за изборите за общински съветници и кметове, както и за 

национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.   

 

По т.1 от дневния ред: Относно упълномощаване на член на Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил/различен от членовете на ОИК, определен за 

получаването на бюлетините от печатницата, който да има право да получи бюлетините 

за национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.   

 

Постъпило е писмо с вх.№ 184/15.10.2015 година на Областна администрация  - 

Кюстендил  на осн.чл.87 от ИК, с което да се определи член от Общинска избирателна 

комисия – Кюстендил /различен от членовете на ОИК/ за получаването на бюлетините 

от печатницата, който да има право да получи изборни книжа, материали и печат за 

СИК, както и с правото  да подписва протоколи, във връзка с получаването им, за 

изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум, насрочени за 

25.10.2015г.   

  

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено гласуване с 9  гласа „За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 305 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, упълномощава: 

1. Силвия Йорданова Генкова 

Да получи бюлетините за национален референдум, както и изборните книжа, 

материали и печат за СИК и да има право да подписва протоколи, във връзка с 



получаването им, за изборите за общински съветници и кметове и национален 

референдум, насрочени за 25.10.2015г.   

 

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

кодекс. 

 

 

      Председател: /П/ 

                 /Васил Иванов/ 

                                                                              Секретар: /П/ 

           / Тодорка Петкова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


