
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№39 

гр.Кюстендил, 26 октомври 2015 година 
 

 Днес, 26 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 Евелина Пенчева 

Иванова 

 Отсъстват: Константин Димов Дингозов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Относно корекция в компютърен запис на протоколи за общински съветници за 

кмет на община  за кмет на кметство и национален референдум: 

2. Относно корекции приемо-предавателна разсписка № 1029005079 за избиране на 

кмет на община в избирателна секция № 102900030 за избиране на кмет на 

община гр.Кюстендил, приемо предавателна разписка № 1029001090 за 

избиране на общински съветници в избирателна секция № 102900096 с.Горна 

Гращица, общ.Кюстендил и приемо-предавателна разписка № 1029008023 за 

произвеждане на национален референдум в избирателна секция № 102900107 

с.Радловци, община Кюстендил. 

3. Относно разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 309/26.102.2015 година в 1:25 

часа. 

 

По т.1 от дневния ред: Относно корекции в компютърни записи на протоколи: 

- за общински съветници №10-29-00-105 и №10-29-00-111 

- за национален референдум №10-29-00-105 

- за кмет на община №10-29-00-100, №10-29-00-35 и №10-00-29-84 

- за кмет на кметство № 10-29-00-071 

Поради констатирани очевидни фактически грешки в разписки на вече 

потвърдени протоколи, ОИК – Кюстендил с  оглед изложеното и на основание чл.87, 

ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

проведено гласуване с 10 гласа за взе следното 

 

                                                   РЕШЕНИЕ № 418 

Внася корекции в компютърните записи на протоколи, както следва: 

-  № 102900100 за избиране кмет на община, населено място Николичевци, 

община Кюстендил; 

- № 102900035 за избиране на кмет на община, населено място гр.Кюстендил 



- № 102900105 за избиране на общински съветници, населено място 

с.Раждавица, община Кюстендил; 

- №  102900111 за избиране на общински съветници, населено място, 

гр..Кюстендил 

- № 102900071 за избиране на кмет на кметство с.Гърляно, населено място 

с.Гърляно, община Кюстендил; 

- № 102900105 за произвеждане на национален референдум, населено място 

с.Раждавица, община Кюстендил. 

- № 102900084 за избиране на кмет на община, населено място с.Берсин, 

общ.Кюстендил 

Определя Председателя на ОИК – Кюстендил Васил Иванов, които да подпише 

новата разписка, издадена от отговорника на ИП. 

 

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

 

По т.2 от дневния ред: Относно корекции: приемо-предавателна разписка № 

1029005079 за избиране на кмет на община в избирателна секция № 102900030 за 

избиране на кмет на община гр.Кюстендил, приемо-предавателна разписка № 

1029001090 за избиране на общински съветници в избирателна секция № 102900096 

с.Горна Гращица, общ.Кюстендил и приемо-предавателна разписка № 1029008023 за 

произвеждане на национален референдум в избирателна секция № 102900107 

с.Радловци, община Кюстендил. 

Поради допуснати технически грешки при изписването на фабричните номера 

на протоколи на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 102900030, 

№ 102900096 и № 102900107, ОИК Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след проведено 

гласуване с 10 гласа за взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 419 

 

 На стр.1 от приемо-предавателна разписка № 1029005079 – Секционен протокол 

с фабрични номера съответно: 

Стр.1 – фабричен номер 1029200060 

Стр.2 – фабричен номер 1029200060 

Стр.3 – фабричен номер 1029200060 

Стр.4 – фабричен номер 1029200060 

Стр.5 – фабричен номер 1029200060 

Стр.6 – фабричен номер 1029200060 

Да се чете съответно :  

Стр.1 – фабричен номер 1029200059 

Стр.2 – фабричен номер 1029200059 

Стр.3 – фабричен номер 1029200059 

Стр.4 – фабричен номер 1029200059 

Стр.5 – фабричен номер 1029200059 

Стр.6 – фабричен номер 1029200059 

 

 На стр.1 от приемо-предавателна разписка № 1029001090 – Секционен 

протокол с фабричен номер съответно: 

 

Стр.1 – фабричен номер 1029000192 

Стр.2 – фабричен номер 1029000192 

Стр.3 – фабричен номер 1029000192 

Стр.4 – фабричен номер 1029000192 

Стр.5 – фабричен номер 1029000192 



Стр.6 – фабричен номер 1029000192 

Стр.7 – фабричен номер 1029000192 

Стр.8 – фабричен номер 1029000192 

Стр.9 – фабричен номер 1029000192 

Стр.10 – фабричен номер 1029000192 

Стр.11 – фабричен номер 1029000192 

Да се чете съответно: 

 

Стр.1 – фабричен номер 1029000191 

Стр.2 – фабричен номер 1029000191 

Стр.3 – фабричен номер 1029000191 

Стр.4 – фабричен номер 1029000191 

Стр.5 – фабричен номер 1029000192 

Стр.6 – фабричен номер 1029000192 

Стр.7 – фабричен номер 1029000192 

Стр.8 – фабричен номер 1029000191 

Стр.9 – фабричен номер 1029000191 

Стр.10 – фабричен номер 1029000191 

Стр.11 – фабричен номер 1029000191 

 

На стр.1 от приемо-предавателна разписка № 1029008023 – Секционен 

протокол с фабричен номер съответно: 

 

Стр.1 – фабричен номер 1000213 

Стр.2 – фабричен номер 1000213 

Да се чете: 

Стр.1 – фабричен номер 1000214 

Стр.2 – фабричен номер 1000214 

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.№ 

309/26.10.2015 г. в 01:25 часа от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ, с която оспорва протокол на СИК 102900042 и се развиват оплаквания 

относно отразени в същия резултати от проведеното гласуване за общински съветници 

и кмет на община Кюстендил. Сочат се също фрапиращи обстоятелства в разлика от 56 

гласа, които по твърдение на представителя на Коалицията в секционна комисия № 42 – 

г-жа Любка Василиева е отчетен при броене на бюлетините за листата на „Коалиция за 

промяна”, който отговаря на установения от комисията 58 гласа, но неправилно вписан 

в протокола. Иска се проверка на посочения протокол и извикване на цялата комисия за 

ново броене и отчитане на верните и обективни резултати за СИК № 42. 

Жалбата е неоснователна. 

Комисията извърши проверка по протокол № 102900042 при която установи, че 

липсват данни за погрешно отчетени изборни резултати. Твърдяното изявление от 

страна на Любка Василиева – член на СИК № 42 пред ръководството на Коалицията за 

погрешно отчетени при броенето на бюлетините резултати е недостоверно. Ако е имало 

такова то  този член Василиева е следвала да се възползва от разпоредбите на чл.441, 

ал.3 и чл.451, ал.2 от Изборния кодекс, т.е. да подпише протокола с особено мнение, 

като посочи в какво се изразява то.  

В цитирания протокол въпросния член на СИК – Василиева се е подписала на 

определените за това места без особено мнение, което категорично сочи, че същата е 

съгласна с отразените резултати 



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 10 гласа за взе следното 

 

                                                   РЕШЕНИЕ № 420 

 

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. 

 

Председател: 

 

 

                 /Васил Иванов/ 

 

Секретар: 

             /Тодорка Петкова/ 

 

                                     
 


