
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№ 32 

гр.Кюстендил, 22 октомври 2015 година 
 

 Днес, 22 октомври 2015 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: Васил Владимиров Иванов, Емилия Иванова Луканова – 

Георгиева,Румен Иванов Сираков,  Миленка Цекова Стоянова Камен Петров Пешев, 

Цветанка Емилова Харалампиева,  Силвия Йорданова Генкова и Венцислав Благоев 

Механджийски  

 Отсъстват: Евелина Пенчева Иванова, Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина, 

Константин Димов Дингозов 

1. Относно изменение на решение №327/22.10.2015 г. 

2. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за промяна в състава на СИК Кюстендил. 

3. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за промяна в  състава на СИК №102900061 с. 

Соволяно, общ.Кюстендил . 

4. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900064 с. 

Гюешево, общ.Кюстендил . 

5. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900073 с. Горна 

Брестница, общ.Кюстендил . 

6. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900074 с. 

Жиленци, общ.Кюстендил . 

7. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900076 с. 

Грамаждано, общ.Кюстендил . 

8. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900078 с. 

Горановци, общ.Кюстендил . 

9. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900079 с. Ново 

село, общ.Кюстендил . 

10. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900082 с. Граница, 

общ.Кюстендил . 



11. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900084 с. Берсин, 

общ.Кюстендил . 

12. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900085 с. Нови 

чифлик, общ.Кюстендил . 

13. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900087 с. 

Багренци, общ.Кюстендил . 

14. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900090 с. 

Жабокрът, общ.Кюстендил . 

15. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900091 с. 

Ябълково, общ.Кюстендил . 

16. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900098 с. 

Таваличево, общ.Кюстендил . 

17. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900102 с. 

Копиловци, общ.Кюстендил . 

18. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 240/22.10.2015 г. от 

ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК №102900105 с. 

Раждавица, общ.Кюстендил . 

 

 

По т.1 от дневния ред: Относно изменение на Решение №327/22.10.2015 г. на 

ОИК – Кюстендил, с което е публикуван пълният списък на представители на 

КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 година. 

След направена проверка  се установи, че 6 бр. лица от подадения списък са 

регистрирани като застъпници, наблюдатели или са с непълно ЕГН, поради което 

изменя  на  основание чл.85, чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл.124, ал.4 от Изборния 

кодекс, както и Решение № 2113-МИ/11.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна 

комисия  - Кюстендил, след проведено гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

РЕШЕНИЕ № 332 

Изменя решение като отказва да публикува лицата Тодорка Янкова Велинова, 

Пламен Венциславов Попов, Поля Георгиева Владимирова, Ивайло Тодоров Везенков, 

Блага Иванова Кирилова и Георги Йорданов Точев на представители на КОАЛИЦИЯ 

„КЮСТЕНДИЛ” в изборите за общински съветници и за кметове  на 25 октомври 2015 

година на интернет страницата си при спазване изискванията на Закова за защита на 

личните данни, както следва: 

По т.2 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за промяна в състава на СИК 

Кюстендил. 

 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

195/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    



 

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 333 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК  на 

територията на община Кюстендил, назначени с Решение № 195/29.09.2015 г., съгласно 

направените предложения,   както следва:   

                              ПП”Движение за права и свободи” 

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900002 
Освобождава като зам.-председател Евелин Александров 

Неделков 

 
Назначава като зам.-председател Александър Валентинов 

Неделков 

102900006 Освобождава като секретар Анета Андонова Иванова 

 Назначава като секретар Невена Колева Миланкова 

102900015 Освобождава като член Даниела Цветанова Коиличка-Андонова 

 Назначава като член Габриела Илиянова Иванова 

102900019 Освобождава като член Васил Петков Нейков 

 Назначава като член Снежанка Димитрова Тасева 

102900053 Освобождава като секретар Ася Георгиева Чаушева 

 Назначава като секретар Миглена Димитрова Сефтерска 

102900058 Освобождава като член Антонина Давидкова Михайлова 

 Назначава като член Венелина Николова Граховска 

102800059 Освобождава като член Милен Малинов Милев 

 Назначава като член Даниел Димитров Златков 

 

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

 

По т.3 от дневния ред: относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за промяна в  състава на СИК 

№102900061 с. Соволяно, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

196/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8  гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 334 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900061 с. Соволяно, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 196/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900061 Освобождава като член Гюра Методиева Андонова 



 Назначава като член Антония Алексиева Андонова 

 

 

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

кодекс. 

 

По т.4 от дневния ред: относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900064 с. Гюешево, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

199/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 335 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900064 с. Гюешево, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 199/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900064 Освобождава като член Радослав Стоянов Костов 

 Назначава като член Антоанета Иванова Стоянова 

 

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

кодекс. 

 

По т.5 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900073 с. Горна Брестница, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

208/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 336 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900073 с. Горна Брестница, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 

208/29.09.2015 г., съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права 

и свободи”, както следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900073 Освобождава като председател Васил Каменов Стойнев 

 Назначава като председател Миглена  Божидарова Димитрова 

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

 

По т.6 от дневния ред: относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900074 с. Жиленци, общ.Кюстендил . 



На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

209/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 337 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900074 с. Жиленци, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 209/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900074 
Освобождава като зам.-председател Емела Екремова 

Ибраивова 

 Назначава като зам.-председател Красимир Иванов Сираков 

 

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

кодекс. 

    

По т.7 от дневния ред: относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900076 с. Грамаждано, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

210/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 338 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900076 с. Грамаждано, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 210/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900076 Освобождава като член Илияна Василева Илиева 

 Назначава като член Петър Кирилов Давидков 

 

 

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

кодекс. 

     

По т.8 от дневния ред: относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900078 с. Горановци, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

212/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8  гласа „За”  взе следното    



 

                                                         РЕШЕНИЕ № 339 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900076 с. Горановци, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 212/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900078 Освобождава като секретар Диляна Спасимирова Агова  

 Назначава като секретар Рени Крумова Велкова 

 

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

кодекс. 

 

По т.9 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900079 с. Ново село, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

213/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 340 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900079 с. Ново село, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 213/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900079 Освобождава като член Петя Димитрова Стоянова 

 Назначава като член Симеон Любомиров Шопов 

 

 

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

кодекс. 

 

По т.10 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900082 с. Граница, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

215/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8  гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 341 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900082 с. Граница, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 215/29.09.2015 г., 



съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900082 Освобождава като член Даниела Красимирова Мирчева 

 Назначава като член Петя Димитрова Стоянова 

 

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

кодекс. 

  

По т.11 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900084 с. Берсин, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

217/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8  гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 342 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900084 с. Берсин, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 217/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900084 Освобождава като член Катрин Йорданова Лазарова 

 Назначава като член Татяна Добринова Георгиева 

 

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

кодекс. 

  

По т.12 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900085 с. Нови чифлик, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

218/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 343 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900085 с. Нови чифлик, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 218/29.09.2015 

г., съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, 

както следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900085 Освобождава като член Цветелина Йорданова Арнаудова 



 Назначава като член Божидар Тодоров Димитров 

 

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

кодекс. 

 

По т.13 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900087 с. Багренци, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

220/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8  гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 344 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900087 с. Багренци, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 220/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900087 Освобождава като член Маргарита Александрова Стоянова 

 Назначава като член Йорданка Рангелова Петрова 

 

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

  

По т.14 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900090 с. Жабокрът, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

223/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 345 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900090 с. Жабокрът, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 223/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900090 Освобождава като член Елена Димитрова Георгиева  

 Назначава като член Василка Борисова Арсова 

 

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

кодекс. 

  



По т.15 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900091 с. Ябълково, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

224/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 346 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900091 с. Ябълково, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 224/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900091 Освобождава като член Анелия Малинова Димитрова 

 Назначава като член Анелия Асенова Димитрова 

 

 

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

  

По т.16 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900098 с. Таваличево, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

231/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 347 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900098 с. Таваличево, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 231/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900098 Освобождава като член Захари Александров Кирилов 

 Назначава като член Елеонора Димитрова Мазнева 

 

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

кодекс. 

  По т.17 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900102 с. Копиловци, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

235/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8 гласа „За”  взе следното    

 



                                                         РЕШЕНИЕ № 348 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900102 с. Копиловци, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 235/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900102 Освобождава като член Наташа Райчова Алексова 

 Назначава като член Вергиния Василева Иванова 

 

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

 

По т.18 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с 

вх.№ 240/22.10.2015 г. от ПП”Движение за права и свободи” за в състава на СИК 

№102900105 с. Раждавица, общ.Кюстендил . 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

238/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 8  гласа „За”  взе следното    

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 349 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК 

№102900105 с. Раждавица, общ.Кюстендил, назначени с Решение № 238/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от партия ПП”Движение за права и свободи”, както 

следва:  

 

СИК Длъжност в комисията и трите имена 

102900105 Освобождава като председател Лиляна Борисова Божилова 

 Назначава като председател Изабела Емилова Никифорова 

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

  

 

      Председател:/П/ 

                 /Васил Иванов/ 

                                                                              Секретар:/П/ 

           / Тодорка Петкова/ 


