
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№38 

гр.Кюстендил, 25 октомври 2015 година 
 

 Днес, 25 октомври 2015 година от 18:00  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, Румен Иванов Сираков,  Камен 

Петров Пешев, Цветанка Емилова Харалампиева,  Силвия Йорданова Генкова, 

Венцислав Благоев Механджийски, Миленка Цекова Стоянова и Константин Димов 

Дингозов и Евелина Пенчева Иванова 

 Отсъстват:  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 293/25.10.2015 г. в 11:40 от 

Коалиция „Кюстендил”, партия „ГЕРБ”, Коалиция „Реформаторски блок”, партия 

„Национален фронт за спасение на България „ВМРО – Българско национално 

движение”, партия „Съюз на патриотичните сили „Защита”, партия „Движение 

демократично действие – ДЗ”, партия „Обединен блок на труда  български 

лейбъристи”, партия „Нова сила”, партия „Български демократичен форум”, партия 

„Обединени земеделци”, представлявана от Петър Георгиев Паунов. 

2. Относно разглеждане на постъпили жалби с вх.№ 292/25.10.2015 г. в 10:05 ч. и 

вх.№ 294/25.10.2015 година в 13:00 часа от Марио Ташков Ташев, тъй като двете 

жалби са с едно и също съдържание следва да се обединят. 

3. Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 296/25.10.2015 г. в 13:10 часа от 

КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, с която ни сигнализират 

за нарушение на императивни норми на Изборния кодек, членовете на СИК № 31 са 

откъснали предварително бюлетините от кочана и се опитали да задължат избирателя 

да гласува и за референдум. 

6.Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 297/25.10.2015 г. в 13:20 часа от 

КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА, БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.  

5. Относно разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 298/25.10.2015 г.  в 13:36 часа от 

Стоян Кирилов Стоилов, кандидат за кмет на община Кюстендил  и жалба с вх.№ 

300/25.10.2015 г. в 14:09. от КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА, БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ, тъй като и в двете се развиват едни и същи оплаквания то те следва да 

бъдат обединени в една. 



6. Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 302/25.10.2015 година в 15:40 часа 

от Владислав Димитров Харалампиев- кандидат за общински съветник от партия 

„Български Демократичен Център – БДЦ” 

7. Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 303/25.10.2015 година в 17:30 часа 

от Иван Йорданов Цеков,относно допустими нарушения н СИК №102900101 с. 

Скриняно. 

 

 

По т.1 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 

293/25.10.2015 г. в 11:40 от Коалиция „Кюстендил”, партия „ГЕРБ”, Коалиция 

„Реформаторски блок”, партия „Национален фронт за спасение на България „ВМРО – 

Българско национално движение”, партия „Съюз на патриотичните сили „Защита”, 

партия „Движение демократично действие – ДЗ”, партия „Обединен блок на труда  

български лейбъристи”, партия „Нова сила”, партия „Български демократичен форум”, 

партия „Обединени земеделци”, представлявана от Петър Георгиев Паунов. 

В жалбата се правят оплаквания, че в нарушение на чл.184, ал.1 от ИК  до 

сградата, в която е изборна секция № 13, на ул.”Асен Златаров” № 36 на разстояние не 

повече от 10 – 15 метра са разлепени плакати на Коалиция „За промяна”. 

Комисията извърши проверка на място при която установи, че действителност е 

имало разлепени плакати на посочената коалиция при което бе разпоредено на СИК да 

премахне същите. Разпореждането е изпълнено с премахване на плакатите.  

С оглед предприетите действия не се налага вземането на други мерки. 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1 и чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с 11 гласа за взе следното 

 

                                                   РЕШЕНИЕ № 411 

 

Остава без уважение жалбата на Коалиция „Кюстендил”, партия „ГЕРБ”, 

Коалиция „Реформаторски блок”, партия „Национален фронт за спасение на България 

„ВМРО – Българско национално движение”, партия „Съюз на патриотичните сили 

„Защита”, партия „Движение демократично действие – ДЗ”, партия „Обединен блок на 

труда  български лейбъристи”, партия „Нова сила”, партия „Български демократичен 

форум”, партия „Обединени земеделци”, представлявана от Петър Георгиев Паунов. 

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

 

По т.2 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпили жалби с вх.№ 

292/25.10.2015 г. в 10:05 ч. и вх.№ 294/25.10.2015 година в 13:00 часа от Марио 

Ташков Ташев, тъй като двете жалби са с едно и също съдържание следва да се 

обединят. 

В жалбите се правят оплаквания за опит за повлияване на изборния резултат в 

СИК 98 – с.Таваличево от лицето Борислав Гогев, който проверявал списъка с 

гласоподавателите вижда кои хора не са гласували, излиза от секцията и ги довежда 

да гласуват и ги поглеждал кой как е гласувал. 

Жалбата е неоснователна. 

Комисията извърши проверка на място от която се установи в разговора с 

членовете на СИК и присъстващите наблюдатели, че изнесеното в жалбите не 

отговаря на действителността при което не са допуснати нарушения на Изборния 

кодекс 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1 и чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с 11 гласа за взе следното 

 



                                                   РЕШЕНИЕ № 412 

 

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБИТЕ  от Марио Ташков Ташев 

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

По т.3. от дневния ред: Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 

296/25.10.2015 г. в 13:10 часа от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ, с която ни сигнализират за нарушение на императивни норми на Изборния 

кодек, членовете на СИК № 31 са откъснали предварително бюлетините от кочана и се 

опитали да задължат избирателя да гласува и за референдум. 

Жалбата е неоснователна. 

При извършена проверка на място от членове на ОИК – Кюстендил не са 

установени нарушения на Изборния кодек и не са намерени предварително откъснати 

бюлетини от кочаните. 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1 и чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с 11 гласа за взе следното 

 

                                                   РЕШЕНИЕ № 413 

 

Остава без уважение жалбата от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, БСП, 

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ. 

 

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

 

По т.4 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 

297/25.10.2015 г. в 13:20 часа от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, БСП, ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ.  

В жалбата се твърди, че е получен сигнал от Мартин Ивайлов Мирчев, че 

членовете на комисията в СИК 048 са се опитали да го задължат да гласува и за 

референдум. 

Независимо от отказа му да го направи са вписали ЕНТ-то му в списъка за 

референдума, което представлява грубо нарушение на конституционното право за 

свободно изразяване  правото му на глас. 

Жалбата е неоснователна членове на ОИК извършиха проверка на място при 

която установи, че първоначално Мирчев се е съгласил да гласува, а след вписването 

му на ЕГН-то е отказал да гласува. Волята му за негласуване е уважена поради което 

не е налице нарушение на ИК. 

 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1 и чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с 11 гласа за взе следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 414 

 



Остава без уважение жалбата от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, БСП, 

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ. 

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

 

По т.5 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 

298/25.10.2015 г.  в 13:36 часа от Стоян Кирилов Стоилов, кандидат за кмет на община 

Кюстендил  и жалба с вх.№ 300/25.10.2015 г. в 14:09. от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, 

БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, тъй като и в двете се развиват едни и 

същи оплаквания то те следва да бъдат обединени в една. 

В сигнала и жалбата се развиват оплаквания, че кандидата за кмет Петър 

Георгиев Паунов обикаля всички изборни секции на територията на община 

Кюстендил, като по този начин притеснява членовете на СИК и пречи на работата им. 

Жалбата е неоснователна. 

Съгласно методическите указания на ЦИК за дейността на СИК, кандидатите за 

кметове могат да посещават всички секционни избирателни комисии, поради което 

изложеното в сигнала и жалбата не съставлява нарушение на Изборния кодек. 

 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1 и чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с 11 гласа за взе следното 

 

                                           РЕШЕНИЕ № 415 

 

Остава без уважение сигнал от Стоян Кирилов Стоилов, кандидат за кмет на 

община Кюстендил  и жалбата от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, БСП, ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ. 

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

 

По т.6 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 

302/25.10.2015 година в 15:40 часа от Владислав Димитров Харалампиев- кандидат за 

общински съветник от партия „Български Демократичен Център – БДЦ”. 

В жалбата е направено оплакване, че от комисията му е подадена сгъната 

бюлетина в СИК № 37 върху която е имало дълга оранжева линия. 

 Жалбата е неоснователна. 

Действително  му е подадена такава бюлетина, но след като се установило, че 

има дълга оранжева линия веднага е била подменена и той е реализирал свободно своя 

вот. 

Тъй като евентуално нарушение на може би дефектната бюлетина е отстранено 

със заменянето с изправна и реализирането от негова страна на своя вот същото не 

може да се приеме, че е налице нарушение на Изборния кодекс. 

 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1 и чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с …11 гласа за взе следното 

 

                                               РЕШЕНИЕ № 416 

 



ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Владислав Димитров Харалампиев 

кандидат за общински съветник от партия „Български демократичен център – БДЦ” 

 

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

 

По т.7 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 

303/25.10.2015 година в 17:30 часа от Иван Йорданов Цеков. 

В жалбата се посочва допуснати нарушения в СИК № 101 с.Скриняно – 

закаснения за започване работа на секцията, за подменен член на същата, който 

гласувал в нарушение в същата  и лице от друго населено място упражнило правото 

си на глас в цитираната комисия. 

С оглед изложеното се установи следното: 

1. Служителите на общинска администрация не са докладвали, че има секция, 

която да е закъсняла със започване на работата си, както и посочената. 

2. Няма подменен от ОИК член на комисията освен това че членовете на СИК, 

имат право да гласуват в същата СИК, като попълнят декларация. 

3. Ако посоченото лице Жулиета Димитрова е гласувала и в с.Скриняно ще 

бъде установено при предаване на избирателните списъци и ще носи 

наказателна отговорност. 

 

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1 и чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с 11 гласа за взе следното 

 

                                               РЕШЕНИЕ № 417 

 

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата подадена от Иван Йорданов Цеков 

представител на ПП АБВ 

 

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

 

 

 

 

Председател: /П/ 

                 /Васил Иванов/ 

 

Секретар: /П/ 

             /Тодорка Петкова/ 

 

                                     


