
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№42 

гр.Кюстендил, 28 октомври 2015 година 
 

 Днес, 28 октомври 2015 година от 12:15 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, , 

Константин Димов Дингозов, Венцислав Благоев Механджийски 

 Отсъстват: Миленка Цекова Стоянова и Евелина Пенчева Иванова 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Относно упълномощаване на членове от ОИК – Кюстендил от различни парти и 

коалиции, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО”  избирателните списъци за  

извършване на проверка. 

2. Публикуване на интернет страницата на ОИК – Кюстендил на сканирано копие 

на одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване за кмет на 

кметство при ІІ-ри тур: с.Берсин, с.Гирчевци, с.Скриняно, с.Соволяно и 

с.Търновлаг. 

3. Обявяване за избран за кмет на община Кюстендил, обл.Кюстендил. 

4. Относно обявяване на избраните общински съветници в община Кюстендил. 

5. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Багренци, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

6. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Богослов, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

7. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Горна Гращица, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

8. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Грамаждано, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

9. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Граница, общ. Кюстендил,  

обл.Кюстендил 

10. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Гърляно, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

11. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Гюешево, общ. Кюстендил,  

обл.Кюстендил 



12. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Дворище, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

13. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Долна Гращица, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

14. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Драговищица, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

15. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Жабокрът, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

16. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Жиленци, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

17. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Коняво, общ. Кюстендил,  

обл.Кюстендил 

18. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Копиловци, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

19. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Лозно, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

20. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Вратца общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

21. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Николичевци, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

22. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Нови чифлик, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

23. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Пиперков чифлик, общ. 

Кюстендил, обл.Кюстендил 

24. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Радловци,  общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

25. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Раждавица, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

26. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Слокощица, общ. Кюстендил,  

обл.Кюстендил 

27. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Стенско, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

28. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Таваличево, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

29. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Шишковци, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

30. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Ябълково, общ. Кюстендил,  

обл.Кюстендил 

 

 По т.1 от дневния ред: Относно упълномощаване на членове от ОИК – 

Кюстендил от различни парти и коалиции, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО”  

избирателните списъци за  извършване на проверка. 

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

Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 година , Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил, след проведено гласуване с 8 гласа „за”, взе следното 

 



РЕШЕНИЕ № 428 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, упълномощава следните членове: 

1. Емилия Иванова Луканова – Георгиева 

2. Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина 

3. Румен Иванов Сираков 

които да предадат избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО”  за  извършване на 

проверка. 

 Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т.2 от дневния ред: Публикуване на интернет страницата на ОИК – 

Кюстендил на сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетини за 

гласуване за кмет на кметство при ІІ-ри тур: с.Берсин, с.Гирчевци, с.Скриняно, 

с.Соволяно и с.Търновлаг. 

Постъпило е писмо от ЦИК с изх.№МИ-15-1426 от 19.10.2015 година, с което 

оказва на ОИК – Кюстендил, че следва да публикува на интернет страницата на 

комисията сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за 

гласуване за кмет на кметство: с.Берсин, с.Гирчевци, с.Скриняно, с.Соволяно и 

с.Търновлаг 

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна 

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

 

РЕШЕНИЕ № 429 

 

Публикува на интернет страницата на комисията сканирано копие от одобрените 

предпечатни образци на бюлетините за гласуване за кмет на кметство при ІІ-ри тур: 

с.Берсин, с.Гирчевци, с.Скриняно, с.Соволяно и с.Търновлаг. 

 

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

кодекс. 

 

 По т.3 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на община Кюстендил, 

обл.Кюстендил. 

 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК, след проведено гласуване с 8 гласа ”За”, взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 430 

 

 Обявява за избран за Кмет на Община Кюстендил, област Кюстендил на първи 

тур: 

 

 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ, ЕГН …………… 

 



издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 15363 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т. 4 от дневния ред: Относно обявяване на избраните общински съветници в 

община Кюстендил. 

 

 На основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, във връзка чл.453 и чл.454 от Изборния 

кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска 

избирателна комисия след проведено гласуване с 8 гласа „за”,  взе следното  

 

                                                       РЕШЕНИЕ № 431 

 

1. Брой мандати за общински съветници – 37 /тридесет и седем/ 

2. Общинската избирателна квота е 622 

3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на 

политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от 

общинската избирателна квота, както следва: 

 

Номер на 

бюлетината 

Наименование на партията или коалицията Брой мандати 

7 КОАЛИЦИЯ ЗА КЮСТЕНДИЛ 2 

8 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 2 

9 КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

8 

15 КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 19 

18 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 3 

19 АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 3 

 

4. Обявява за избрани за общински съветници кандидатите на партии и 

коалициите: 

№ 

по 

ред 

Трите имена Партия или коалиции 

1  Любомир Иванов Васев КОАЛИЦИЯ ЗА КЮСТЕНДИЛ 

2. Катрин Йорданова Лазова КОАЛИЦИЯ ЗА КЮСТЕНДИЛ 

3 Стоян Кирилов Стоилов БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 

4. Асен Христов Ряпов БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 

5. Атанас Любомиров Гергинов КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 



КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

6. Катерина Георгиева Янчева КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

7. Василка Цветанова Кръстева КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

8. Невенка Асенова Панчева КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

9. Христо Михайлов Абаджиев КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

10. Кирил Спасов Илиев КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

11. Мирослава Георгиева 

Костадинова 

КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

12. Мая Йорданова Шишкова КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА”, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ”, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

13. Михаела Ясенова Крумова КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

14. Валери Томов Янев  КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

15. Иван Манолов Андонов КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

16. Валери Миланов Йовев КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

17. Чавдар Тончев Ненов КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

18. Георги Йорданов Джоглев КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

19. Йордан Георгиев Петров КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

20. Георги Петков Петров КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

21. Румен Кирилов Гогов  КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 



22. Росен Асенов Димитров КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

23. Асен Иванов Динчев КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

24. Анелия Знаменова 

Любенова-Мандалска 

КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

25. Спиридон Драганов 

Лещански 

КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

26. Иво Стоянов Саев КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

27. Маргарита Исталиянова 

Вангелова 

КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

28. Владислав Руменов Паунов КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

29. Йордан Иванов Ангелков КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

30. Реонита Иванова Йорданова КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

31. Васил Георгиев Русаков КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ” 

32. Кирил Йорданов Станчев ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 

33. Огнян Огнянов Атанасов ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 

34. Димитър Евстатиев Велинов ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 

35. Ангел Борисов Ангелов АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/ 

36. Валери Райчов Янев АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/ 

37. Боряна Йорданова Илиева АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/ 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.5 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Багренци, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 432 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Багренци, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ЕГН ………….. 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 268 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 



По т.6 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Богослов, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 433 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Богослов, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

РУМЕН ТОНЧЕВ ВЕСЕЛИНОВ, ЕГН ……………… 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 147 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.7 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Горна 

Гращица, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 434 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Горна Гращица, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

РУМЕН БОГОМИЛОВ ЧУЧКОВ, ЕГН ……………. 

 

независим кандидат, получил 177 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.8 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Грамаждано, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 435 



 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Грамаждано, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

СВЕТЛАНА ВЕНЦИСЛАВОВА БОРИСОВА, ЕГН ……………. 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 81 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.9 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Граница, 

общ. Кюстендил,  обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 436 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Граница, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЕГН ……………. 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 335 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.10 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Гърляно, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 437 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Гърляно, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ВЕНЕЛИН КРЪСТЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН ………… 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 71 действителни гласове. 

 



Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.11 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Гюешево, 

общ. Кюстендил,  обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Гюешево, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ТАТЯНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …………… 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 90 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.12 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Дворище, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 439 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Дворище, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

РУСКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА, ЕГН …………….. 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 55 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.13 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Долна 

Гращица, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 



Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 440 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Долна Гращица, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, ЕГН …………… 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 44 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.14 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Драговищица, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 441 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Драговищица, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

СОФКА БОГДАНОВА ПЛАЧКОВА, ЕГН …………….. 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 133 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.15 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Жабокрът, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

  

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 442 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Жабокрът, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 



 

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА, ЕГН …………… 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 178 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.16 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Жиленци, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Жиленци, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

КАМЕН ВАСИЛЕВ ЗЛАТКОВ, ЕГН ……………. 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 311 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.17 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Коняво, 

общ. Кюстендил,  обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 444 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Коняво, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА БОЖИЛОВА, ЕГН …………. 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 242 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 



По т.18 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Копиловци, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 445 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Копиловци, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ПУХОВА, ЕГН …………….. 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 184 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.19 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Лозно, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 446 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Лозно, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ПЛАМЕН ИВАНОВ МАТУСКИ, ЕГН ……………. 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 358 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.20 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Вратца 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 447 



 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Вратца, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ТОЧЕВ, ЕГН ……………. 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 92 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.21 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Николичевци, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 448 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Николичевци, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

СПАСКА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА, ЕГН ………… 

 

независим кандидат, получила 173 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.22 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Нови 

чифлик, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 449 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Нови чифлик, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

ГЮЛА ВАСИЛИЕВА МАЛЧОВА, ЕГН …………… 

 

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

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИИ”, 



ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, получила 

63 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.23 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Пиперков 

чифлик, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 450 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Пиперков чифлик, община 

Кюстендил, област Кюстендил на първи тур: 

 

СТЕФАН  ТОДОРОВ КОТЕВ, ЕГН …………….. 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 248 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.24 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Радловци,  

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 451 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Радловци, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА КЬОСЕВА, ЕГН ………….. 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 84 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.25 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Раждавица, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 



 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 452 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Раждавица, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

СТОЯН СИМЕОНОВ РЪЖДАВИЧКИ, ЕГН ……………… 

 

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

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИИ”, 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, получил 

102 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.26 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Слокощица, общ. Кюстендил,  обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 9 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 453 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Слокощица, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

РУМЕН АСЕНОВ КАЛФИН, ЕГН ………… 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 391 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.27 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Стенско, 

общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 9 гласа „За”, взе следното 

 



РЕШЕНИЕ № 454 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Стенско, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

ОГНЯН ДРАГАНОВ ЯНЕВ, ЕГН …………… 

 

издигнат от ПП АБВ /АЛТЕРНИТАВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, получил 49 

действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.28 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Таваличево, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 9 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 455 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Таваличево, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ТОЧЕВА, ЕГН …………….. 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 136 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.29 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство 

с.Шишковци, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 9 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 456 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Шишковци, община Кюстендил, 

област Кюстендил на първи тур: 

 

КЛИМЕНТ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ, ЕГН ………….. 

 



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

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИИ”, 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, получил 

271 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.30 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Ябълково, 

общ. Кюстендил,  обл.Кюстендил 

 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил на основание чл.87, ал.1, т.1 , т.26, 

във връзка чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 

протоколите на СИК и след проведено гласуване с 9 гласа „За”, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 457 

 

Обявява за избран за кмет на кметство с.Ябълково, община Кюстендил, област 

Кюстендил на първи тур: 

 

БИСЕР БОРИСЛАВОВ ЗЛАТКОВ, ЕГН ……………… 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 305 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

Председател: /П/ 

                 /Васил Иванов/ 

 

Секретар: /П/ 

             /Тодорка Петкова/ 

 

 


