
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№40 

гр.Кюстендил, 26 октомври 2015 година 
 

 Днес, 26 октомври 2015 година от 20:30  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 Евелина Пенчева 

Иванова 

 Отсъстват: Константин Димов Дингозов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Относно теглене на жребий за подреждане на кандидатите в списък „А“ в 

листата на партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ като 

резултат от преференциалните гласове. 

2. Разглеждане на постъпили заявления с вх.№ 310/26.10.20015 г.от Иван Маринов 

Каракашки, заявление с вх.№ 311/26.10.2015 г. от Спиридон  Драганов 

Лещански и заявление с вх.№ 312/26.10.2015 година от Елена Атанасова Благова  

По т.1 от дневния ред: Относно теглене на жребий за подреждане на кандидатите в 

списък „А“ в листата на партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/ като резултат от преференциалните гласове. 

В ОИК – Кюстендил се  получи информация от „Информационно обслужване“ АД 

за необходимостта за теглене на жребий за подреждане на кандидатите за общински 

съветници, получили равен брой преференции – 44 броя: № 7 в листата на общински 

съветници  на партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ - Зоя 

Костадинова Сотирова – Янакиева,  и Силвия Атанасова Любенова № 27 в листата за 

общински съветници   на партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/.  

Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой 

предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската 

избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите 

кандидати и представители на партията или коалицията. 

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 34 от ИК, във връзка 

с чл. 454, ал.4 от ИК, ОИК- Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното 



  

РЕШЕНИЕ № 421 

  

           Определя поредността в списъка на следните кандидати за общински съветници, 

получили равен брой предпочитания (преференции), както следва: 

1. № 7 - Силвия Атанасова Любенова 

2. № 8 – Зоя Костадинова Сотирова - Янакиева. 

           Решенията на ОИК - Кюстендил може да се оспорват в тридневен срок от 

обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в 

тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

По т.2 от дневния ред: Разглеждане на постъпили заявления с вх.№ 

310/26.10.20015 г.от Иван Маринов Каракашки, заявление с вх.№ 311/26.10.2015 г. от 

Спиридон  Драганов Лещански и заявление с вх.№ 312/26.10.2015 година от Елена 

Атанасова Благова. 

В ОИК – Кюстендил се  получи информация от „Информационно обслужване“ АД 

за необходимостта за теглене на жребий за подреждане на кандидатите за общински 

съветници, получили равен брой преференции, както следва: 

  –  72 броя в листата на общински съветници  на КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА” 

БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ  № 16 Елена Илиева Илиева   и  № 2 

Иван Маринов Каракашки в листата  за общински съветници на КОАЛИЦИЯ „ЗА 

ПРОМЯНА” БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ. 

–  177 броя в листата на общински съветници  на КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ  № 6  

- Спиридон Драганов Лещански и   № 20 Иво Стоянов Саев  в листата  за общински 

съветници на КОАЛИЦИЯ „”КЮСТЕНДИЛ”. 

–  177 броя в листата на общински съветници  на КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”  № 14  

- Милен Валентинов Николов и   № 36 Елена Атанасова Благова  в листата  за 

общински съветници на КОАЛИЦИЯ ”КЮСТЕНДИЛ”. 

Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой 

предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската 

избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите 

кандидати и представители на партията или коалицията. 

С описаните заявления кандидатите за общински съветници заявяват, че 

отстъпват местата си на другите кандидати. 

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 34 от ИК, във връзка 

с чл. 454, ал.4 от ИК, ОИК- Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа „За” взе 

следното 



РЕШЕНИЕ № 422 

 

 Определя поредността в списъка на следните кандидати за общински 

съветници, получили равен брой предпочитания преференции, както следва: 

1. За листата на КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА” БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

19 – Елена Илиева Илиева 

20 – Иван Маринов Каракашки 

 

2. За листата на КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

13 – Иво Стоянов Саев 

14 – Спиридон Драганов Лещански 

30 – Милен Валентинов Николов 

31 – Елена Атанасова Благова 

           Решенията на ОИК - Кюстендил може да се оспорват в тридневен срок от 

обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в 

тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

 

 

       Председател: /П/ 

 

                 /Васил Иванов/ 

 

Секретар: /П/ 

             /Тодорка Петкова/ 

 

                                     
 


