
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№43 

гр.Кюстендил, 30 октомври 2015 година 
 

 Днес, 30 октомври 2015 година от 16:00  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 разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 323/30.10.2015 г. от ПП 

АТАКА, за промяна в състава на СИК № 102900084 за с. Берсин,  

общ.Кюстендил 

 

2. Относно упълномощаване на член на Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил/различен от членовете на ОИК, определен за получаването на 

бюлетините от печатницата, който да има право да получи бюлетините за 

произвеждане на изборите за кметове на кметства- втори тур на 01 ноември 2015 

г. 

 

3. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 325/30.10.2015 г. от 

Коалиция”Реформаторски блок”, за промяна в състава на СИК № 102900061 за 

с. Соволяно,  общ.Кюстендил 

 

По т.1 от дневния ред: Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

323/30.10.2015 г. от ПП АТАКА, за промяна в състава на СИК № 102900084 за с. 

Берсин,  общ.Кюстендил. 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 

217/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 10 гласа „за”, взе следното  

 



 

                                                         РЕШЕНИЕ № 458 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК  № 

1029000084 с.Берсин, община Кюстендил, назначени с Решение № 217/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от ПП „Атака”, както следва:  

 

СИК 
Длъжност в комисията и трите 

имена 

102900084 
Освобождава като председател 

Марийка Маринова Шкойнарова 

 
Назначава като председател 

Владислава Емилова Манчева 

 

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

 

 

 

По т.2 от дневния ред: Относно упълномощаване на член на Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил/различен от членовете на ОИК, определен за 

получаването на бюлетините от печатницата, който да има право да получи бюлетините 

за произвеждане на изборите за кметове на кметства- втори тур на 01 ноември 2015 г. 

 

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 № 459 

 

 Общинска избирателна комисия – Кюстендил, упълномощава: 

1. Силвия Йорданова Генкова 

Да получи бюлетините за произвеждане на изборите за кметове на кметства- втори 

тур, както и изборните книжа, материали и печат за СИК и да има право да подписва 

протоколи, във връзка с получаването им, за изборите за кметове на кметства на 01 

ноември 2015 г. 

 

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

кодекс. 

 

 

По т.3 от дневния ред:относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 

325/30.10.2015 г.г. от Коалиция”Реформаторски блок”, за промяна в състава на СИК № 

102900061 за с. Соволяно,  общ.Кюстендил 

 

На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от  Изборния кодекс и 

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Кюстендил № 



196/29.09.2015 г., Общинска избирателна комисия  - Кюстендил, след проведено 

гласуване с 10 гласа „за”, взе следното  

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 460 

 

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, актуализира състава на СИК № 

1029000061 с.Соволяно, община Кюстендил, назначени с Решение № 196/29.09.2015 г., 

съгласно направеното предложение от Коалиция”Реформаторски блок”, както следва:  

 

СИК 
Длъжност в комисията и трите 

имена 

102900061 
Освобождава като секретар Роза 

Славчова Димитрова 

 
Назначава като секретар Пепа 

Василева Славова 

102900061 
Освобождава като член Илчо 

Стойчев Велинов 

 
Назначава като член Ирена 

Евгениева Петрова 

 

 

 

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

 

 

 

 

      Председател: 

                 /Васил Иванов/ 

                                                                              Секретар: 

           / Тодорка Петкова/ 

 

 


