
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 27 

Дупница 
22.10.2019 г. 

 
На 22 октомври 2019 г. от 15.30 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, 

пл. ”Свобода” № 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска 
избирателна комисия Дупница при следния дневен ред 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Извършване на замяна в състава на СИК  на територията на община 
Дупница по предложение на ПП „ГЕРБ“ , при произвеждане на изборите 
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
 

2. Определяне броя на протоколите на ПСИК за установяване на 
резултатите от гласуването за кметове на кметства – 5  бр.във връзка с 
произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 год. 

 
3. Постъпил списък с предложена име и единен граждански номер, номер и 

дата на пълномощно на лицето упълномощено да представляват ПП 
Глас Народен 

 
4. Определяне на представители на Общинска избирателна комисия – 

Дупница за предаване на секционните протоколи на ЦИК 
 

5. Оперативен план за определяне на функциите на членовете на 
Общинска избирателна комисия - Дупница в изборния ден на 27 октомври 
2019 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове. 
 
 

ПРИСЪСТВАХА: Мария  Георгиева Чомакова, Ани Петрова Караджинова - 
Кьосева, Десислава Василева Костадинова -Стоянова, Камелия Тодорова 
Петрова, Роза Василева Атанасова, Илияна Илиева Костова, Даниела 
Ангелова Филатова –Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева 
Софрониева – Костадинова, Александра Георгиева Маркова, Елка Костадинова 
Минчева ,Петър Людмилов Милев 

 
 

ОТСЪСТВАХА: Елена Йорданова Василева 
 

Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл. 20, ал. 1 от 
Изборния Кодекс. 
 



Заседанието бе открито в 15.30 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева 
Чомакова — председател на комисията. 
 

По т. 1 на дневния ред:  Извършване на замяна в състава на СИК  на територията на 
община Дупница по предложение на ПП „ГЕРБ“ , при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

1. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№173/21.10.2019г. в 15:54 часа  в 
Общинска избирателна комисия – Дупница  от Крум Стойчев Милев- 
упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ относно извършване на замени в 
състава на СИК на територията на община Дупница: 

Към предложението са приложени: 
 

Пълномощно № КО-Г-288/30.07.2019г.- от Бойко Методиев Борисов, председател и 
представляващ политическа партия „ГЕРБ“, с което упълномощава Виктор Томов Янев 
да представлява ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Пълномощно № 003/08.09.2019г. от Виктор Томов Янев в качеството му на областен 
координатор на ПП „ГЕРБ“ преупълномощава Крум Стойчев Милев да предлага лица 
за основния и резервния състав на СИК. 

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

2. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№176/22.10.2019г. в 09:50 часа  в 
Общинска избирателна комисия – Дупница  от Крум Стойчев Милев- 
упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ относно извършване на замени в 
състава на СИК на територията на община Дупница: 

Към предложението са приложени: 
 

Пълномощно № КО-Г-288/30.07.2019г.- от Бойко Методиев Борисов, председател и 
представляващ политическа партия „ГЕРБ“, с което упълномощава Виктор Томов Янев 
да представлява ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г.  

 Пълномощно № 003/08.09.2019г. от Виктор Томов Янев в качеството му на областен 
координатор на ПП „ГЕРБ“ преупълномощава Крум Стойчев Милев да предлага лица 
за основния и резервния състав на СИК. 

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 12 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Ани Петрова Караджинова  - 
Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза 
Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова Филатова – 
Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева Софрониева – Костадинова, 
Александра Георгиева Маркова, Петър Людмилов Милев  и на основание чл. 85, ал. 1, 



чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе 
следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 141 

  Промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница, съгласно 
направените предложения, както следва: 

 

ПП „ГЕРБ“ 

104800063 Освобождава като член Евелина Георгиева Димитрова 

Назначава като член Мария- Магдалена Георгиева Иванова 

104800001 Освобождава като член Силвия Димитрова Златанова 

Назначава като член Ива Венциславова Георгиева 

104800064  

 

Освобождава като член Росица Ангелова Михайлова 

Назначава като член Димитрина Георгиева Димитрова 
 

104800070 Освобождава като член Десислава Иванова Банкова 

Назначава като член Тинка Христова Вучкова 

104800069 Освобождава като член Анелия Кирилова Крекманова 

Назначава като член Траянка Иванова Крекманова 

104800069 Освобождава като член Тинка Христова Вучкова 

Назначава като член Йорданка Георгиева Бибешкова 

 

Издава удостоверения на новоназначените и анулира издадените удостоверения на 
заличените членове на СИК.  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия 
Дупница  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 2на дневния ред:  Определяне броя на протоколите на ПСИК за 
установяване на резултатите от гласуването за кметове на кметства – 5  бр.във 
връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 год. 

 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

С оглед горното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 993-
МИ от 07.09.2019г. на ЦИК Общинската избирателна комисия – Дупница, 



След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 12 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Ани Петрова Караджинова  - 
Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза 
Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова 
Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева Софрониева 
– Костадинова, Александра Георгиева Маркова,Петър Людмилов Милев  и на 
основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Дупница, взе следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 142 

За нуждите на ПСИК да бъдат предоставени общо 5 бр. протокола за отчитане 
резултатите от гласуване на ПСИК за кметове на кметства в община Дупница 
както следва: 

 

за кмет  на  кметство село Бистрица – 1 бр.протокол 

за кмет  на  кметство село Джерман– 1 бр.протокол 

за кмет  на  кметство село Крайници – 1 бр.протокол 

за кмет  на  кметство село Червен брег – 1 бр.протокол 

за кмет  на  кметство село Яхиново – 1 бр.протокол 

  

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването 
му. 

 

По т. 3 на дневния ред:  Постъпил списък с предложени име и единен 
граждански номер, номер и дата на пълномощно на лицето упълномощено да 
представляват ПП Глас Народен 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

       С вх.№ 146/16.10. 2019 г. в Общинска избирателна комисия – Дупница  е 
постъпил списък  с представители на партия подписано от Георги Красимиров 
Градевски, упълномощен да представлява ПП Глас Народен  на територията на 
Община Дупница,  в това число да изготвя, подписва и представя в Общинска 
избирателна комисия списък на представителите на ПП Глас Народен  в  
изборния ден,  на 1 брой упълномощен представител по чл.124,ал.1 от ИК при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 
27 октомври 2019 г.       

      Към списъкът са приложени: 

1. Пълномощно от Светослав Емилов Витков , председател на политическа 
партия „ Глас Народен“, с което упълномощава Георги Красимиров 



Градевски да представлява ПП „Глас Народен“ при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.   и да 
изготвя, подписва и представя в Общинска избирателна комисия списък на 
упълномощени представителите на ПП „Глас Народен“  в  изборния ден.  

2. Списък на упълномощени представители на ПП „Глас Народен“. Списъкът е 
представен и на технически носител в EXCEL формат. 

3. Пълномощно № 01/16.10.2019г. на упълномощен представител. 

 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе гласуване с 12 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна 
Илиева Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, 
Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, Петър 
Людмилов Милев, Василка Кръстева Софрониева – Костадинова, Александра 
Георгиева Маркова  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния 
кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 143 

 

              Публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия 
– Дупница 1 (един) брой упълномощен представител на ПП „ Глас Народен“  в 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, 
както следва: 

№ по 
ред 

Собствено, бащино и 
фамилно име на 
представителя НА  ПП 
ГЛАС НАРОДЕН 

ЕГН/ЛН на 
представителя 
 

Пълномощно 

1. Соня Боянова Кьосева ********* 01/16.10.2019г. 
 

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК Дупница  в тридневен срок 
от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

По т. 4 на дневния ред:  Определяне на представители на Общинска 
избирателна комисия – Дупница за предаване на секционните протоколи на 
ЦИК 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1129-
МИ/18.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Дупница, 



След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе гласуване с 12 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна 
Илиева Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, 
Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, Петър 
Людмилов Милев, Василка Кръстева Софрониева – Костадинова, Александра 
Георгиева Маркова  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния 
кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

РЕШЕНИЕ № 144 

Определя представители от  Общинска избирателна комисия – Дупница, които 
да предадат секционните протоколи на ЦИК: 

1. Мария Георгиева Чомакова – председател на ОИК Дупница 

2.Ани Петрова Караджинова – Кьосева 

3. Десислава Василева Костадинова-Стоянова 

 

Определя представители на ОИК-Дупница, които да предадат избирателните 
списъци и приложенията към тях на ТЗ на ГД „ГРАО” 

1 .Мария Георгиева Чомакова – председател на ОИК Дупница 

2. Елка Костадинова Минчева 

3.Василка Кръстева Софрониева- Костадинова  

 

            Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от 
обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 5 на дневния ред:  Оперативен план за определяне на функциите на 
членовете на Общинска избирателна комисия - Дупница в изборния ден на 27 
октомври 2019 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове. 

 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

На основание чл.85, ал1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия – Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе гласуване с 12 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна 



Илиева Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, 
Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, Петър 
Людмилов Милев, Василка Кръстева Софрониева – Костадинова, Александра 
Георгиева Маркова  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния 
кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

                                            РЕШЕНИЕ № 145 

Дежурни на служебният стационарен телефон на ОИК – Дупница  с цел 
приемане на сигнали и жалби подадени до Общинска избирателна комисия - 
Дупница, през целия ден на 27 октомври 2019 година: 

1.Илияна Илиева Костова 

2.Роза Василева Атанасова 

Дежурни на мобилните телефони на ОИК – Дупница  с цел оказване 
методическа помощ във връзка с приложението на Изборния кодекс: 

1.Мария Георгиева Чомакова-0887/225054 

2.Десислава Василева Костадинова-Стоянова-0896/047473 

3.Камелия Тодорова Петрова-0878/985937 

4.Александра Георгиева Маркова-0893/993393 

 

Обобщаване на информацията за избирателната активност по часове 
определени с Решение на ЦИК и уведомяваме на ЦИК относно избирателната 
активност: 

 1.Василка Кръстева Софрониева-Костадинова 

Разпределението  на функциите на членовете на Общинска избирателна 
комисия – Дупница при предаване на протоколите от секционните избирателни 
комисии в изборния ден на 27 октомври 2019 г. ще се осъществява както 
следва: 

- Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на 
контролите, заложени в тях преди обработване и проверка в 
изчислителния пункт. 

1. Десислава Василева Костадинова –Стоянова 
2. Александра Георгиева Маркова 

- Контрол и приемане на протоколите след приемането им от 
изчислителния пункт в съответствие с издадените разписки: 

1.Камелия Тодорова Петрова/ Елка Костадинова Минчева 

2. Ани Петрова Караджинова-Кьосева/Даниела Ангелова Филатова-Борисова 

3.Роза Василева Атанасова/Елена Йорданова Василева 



 Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, 
декларациите (приложения №15-МИ и №81-МИ) и удостоверения, приложени 
към избирателния списък (приложения №14-МИ и №16-МИ); списъка на 
заличените лица (Приложение № 6-МИ);списъка за допълнително вписване на 
придружителите (Приложение № 80 -МИ). 

1.Петър Людмилов Милев 

Разпластяване на протоколите: 

1. Илияна Илиева Костова 
2. Георги Янков Георгиев 
3. Василка Кръстева Софрониева-Костадинова 

 Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от 
обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

                                                      

                                        Председател: ………………………….. 
                            / Мария  Георгиева Чомакова/  

   
                                        Секретар: ………………………………. 

                             /Ани Петрова Караджинова -Кьосева / 
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