
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

КЮСТЕНДИЛ 

Протокол 

№46 

гр.Кюстендил, 02 ноември 2015 година 
 

 Днес, 02 ноември 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,  

 Отсъстват: Константин Димов Дингозов, Миленка Цекова Стоянова и Евелина 

Пенчева Иванова 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Соволяно, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

2. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Берсин, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

3. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Търновлаг, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

4. Обявяване за избран за кмет на кметство с.Гирчевци, общ. Кюстендил, 

обл.Кюстендил 

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

обл.Кюстендил 

 

По т.1 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Соволяно, 

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 №464 

 

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

Кюстендил на втори тур: 

 

ПЛАМЕН ВАСИЛИЕВ ИЛИЕВ, ЕГН ………. 

 



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

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, получил 

198 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.2 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Берсин, 

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 № 465 

 

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

Кюстендил на втори тур: 

 

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВ, ЕГН …………… 

 

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

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС ”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, получил 

70 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 

По т.3 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Търновлаг, 

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 № 466 

 

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

област Кюстендил на втори тур: 

 

БЛАГОВЕСНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА, ЕГН ……….. 

 

независим кандидат, получила 41 действителни гласове. 

 

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на 

основание чл.459,ал.1 от ИК.  

 



По т.4 от дневния ред: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Гирчевци, 

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 № 467 

 

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

Кюстендил на втори тур: 

 

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН …………… 

 

издигната от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получила 72 действителни гласове. 

 

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.Скриняно, 

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 № 468 

 

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

Кюстендил на втори тур: 

 

КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ, ЕГН ………… 

 

издигнат от КОАЛИЦИЯ „КЮСТЕНДИЛ”, получил 65 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/ 

 

 


