
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№41 

гр.Кюстендил, 26 октомври 2015 година 
 

 Днес, 26 октомври 2015 година от 22:00  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, Константин Димов 

Дингозов и Евелина Пенчева Иванова 

 Отсъстват:  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Относно обявяване на дата за провеждане на балотаж за избори за кмет на 

кметство Соволяно, община Кюстендил 

2. Относно: обявяване на дата за провеждане на балотаж за избори за кмет на 

кметство Берсин, община Кюстендил 

3. Относно: обявяване на дата за провеждане на балотаж за избори за кмет на 

кметство Скриняно, община Кюстендил 

4. Относно: обявяване на дата за провеждане на балотаж за избори за кмет на 

кметство Търновлаг, община Кюстендил 

5. Относно: обявяване на дата за провеждане на балотаж за избори за кмет на 

кметство Гирчевци, община Кюстендил 

 

По т.1 от дневния ред: Относно: обявяване на дата за провеждане на балотаж за 

избори за кмет на кметство Соволяно, община Кюстендил. 

 Въз основа на предаден ни проект за протокол от „Информационно обслужване” 

АД, с който са определени резултатите за кмет на кметство Соволяно, община 

Кюстендил, действителните гласове са разпределени, както следва: 

 За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 9 – Пламен Василев Илиев, кандидат 

за кмет от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА” БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, 



ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ  има 125 

действителни гласове   

За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 15 – Кирил Иванов Георгиев, кандидат 

за кмет от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”  има 145 действителни гласове.  

Предвид горното, на основание чл.87, ал.1, т.29 и във връзка с чл.452, ал.4 от 

ИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа 

„За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 423 

 

1. Насрочва втори тур на избор за кмет на кметство с Соволяно, община 

Кюстендил на 01 ноември 2015 година /неделя/. 

2. Допуска до участие във втори тур: Кирил Иванов Георгиев – издигнат от 

КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 145 действителни гласа и Пламен 

Василев Илиев, издигнат от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА” БСП, 

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ , получил 125 действителни 

гласа. 

3. Утвърждава графичен файл на бюлетината за кмет на кметство Соволяно, 

община Кюстендил 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 

По т.2 от дневния ред: Относно обявяване на дата за провеждане на балотаж за 

избори за кмет на кметство с.Берсин, община Кюстендил 

 Въз основа на предаден ни проект за протокол от „Информационно обслужване” 

АД, с който са определени резултатите за кмет на кметство Берсин, община Кюстендил, 

действителните гласове са разпределени, както следва: 

 За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 9 – Емил Георгиев Емилов, кандидат 

за кмет от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА” БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ  има 40 

действителни гласове.  

За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 15 – Бойка Иванова Костова, кандидат 

за кмет от Коалиция „Кюстендил”  има 40 действителни гласове.  

Предвид горното, на основание чл.87, ал.1, т.29 и във връзка с чл.452, ал.4 от 

ИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа 

„За”, взе следното 



 

РЕШЕНИЕ № 424 

 

1. Насрочва втори тур на избор за кмет на кметство с. Берсин, община 

Кюстендил на 01 ноември 2015 година /неделя/. 

2. Допуска до участие във втори тур: Емил Георгиев Емилов, кандидат за кмет 

от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА” БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ получил 40 действителни гласове и Бойка Иванова 

Костова, кандидат за кмет от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”  получила 40 

действителни гласове. 

3. Утвърждава графичен файл на бюлетината за кмет на кметство с.Берсин, 

община Кюстендил 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 

По т.3 от дневния ред: Относно обявяване на дата за провеждане на балотаж за 

избори за кмет на кметство с.Скриняно, община Кюстендил 

 Въз основа на предаден ни проект за протокол от „Информационно обслужване” 

АД, с който са определени резултатите за кмет на кметство с.Скриняно, община 

Кюстендил, действителните гласове са разпределени, както следва: 

 За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 8 – Юри Андонов Пашев, кандидат за 

кмет от партия „Български Демократичен Център - БДЦ”  има 28 действителни гласове.  

За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 15 – Кирил Йорданов Стоименов, 

кандидат за кмет от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”  има 50 действителни гласове.  

Предвид горното, на основание чл.87, ал.1, т.29 и във връзка с чл.452, ал.4 от 

ИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа 

„За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 425 

1. Насрочва втори тур на избор за кмет на кметство с. Скриняно, община 

Кюстендил на 01 ноември 2015 година /неделя/. 

2. Допуска до участие във втори тур: Кирил Йорданов Стоименов, кандидат за 

кмет от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” получил 50 действителни гласове  и 

Юри Андонов Пашев, кандидат от партия „Български Демократичен Център 

– БДЦ”, получил 28 действителни гласове.  



3. Утвърждава графичен файл на бюлетината за кмет на кметство с.Скриняно, 

община Кюстендил 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 

По т.4 от дневния ред: Относно обявяване на дата за провеждане на балотаж за 

избори за кмет на кметство с.Търновлаг, община Кюстендил 

 Въз основа на предаден ни проект за протокол от „Информационно обслужване” 

АД, с който са определени резултатите за кмет на кметство с.Търновлаг, община 

Кюстендил, действителните гласове са разпределени, както следва: 

 За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 3 – Благовесна Илиева Николова, 

кандидат за кмет от инициативен комитет  има 38 действителни гласове.  

За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 15 – Любомир Славчов Лумбарски 

кандидат за кмет от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”  има 27 действителни гласове.  

Предвид горното, на основание чл.87, ал.1, т.29 и във връзка с чл.452, ал.4 от 

ИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа 

„За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 426 

1. Насрочва втори тур на избор за кмет на кметство с. Търновлаг, община 

Кюстендил на 01 ноември 2015 година /неделя/. 

2. Допуска до участие във втори тур: Благовестна Илиева Николова, кандидат 

за кмет от инициативен комитет получила 38 действителни гласове  и 

Любомир Славчов Лумбарски от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 27 

действителни гласове.  

3. Утвърждава графичен файл на бюлетината за кмет на кметство с.Търновлаг, 

община Кюстендил 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 

По т.5 от дневния ред: Относно: обявяване на дата за провеждане на балотаж за 

избори за кмет на кметство с.Гирчевци, община Кюстендил 

 Въз основа на предаден ни проект за протокол от „Информационно обслужване” 

АД, с който са определени резултатите за кмет на кметство с.Гирчевци, община 

Кюстендил, действителните гласове са разпределени, както следва: 

 За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 9 – Петър Георгиев Цонев, кандидат за 

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

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ има 27 

действителни гласове.  



За кандидат за кмет с бюлетина номер: № 15 – Александър Стефанов Йорданов, 

кандидат за кмет от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”  има 41 действителни гласове.  

Предвид горното, на основание чл.87, ал.1, т.29 и във връзка с чл.452, ал.4 от 

ИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено гласуване с 11 гласа 

„За”, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 427 

1. Насрочва втори тур на избор за кмет на кметство с. Гирчевци, община 

Кюстендил на 01 ноември 2015 година /неделя/. 

2. Допуска до участие във втори тур: Александър Стефанов Йорданов, кандидат за 

кмет от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” получил 41 действителни гласове и 

Петър Георгиев Цонев, кандидат от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА” БСП, 

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, получил 27 действителни 

гласове.  

3. Утвърждава графичен файл на бюлетината за кмет на кметство с.Гирчевци, 

община Кюстендил 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 

 

       Председател:/П/ 

 

                 /Васил Иванов/ 

 

Секретар:/П/ 

             /Тодорка Петкова/ 

 
 


