
 
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 24 

Дупница 
16.10.2019 г. 

 
На 16 октомври 2019 г. от 17.00 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.Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено 
зрение или със затруднение в придвижването на територията община Дупница 
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 
27.10.2019 год. 

 
2. Ред за предаване от СИК/ ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му 
протокол с резултатите от гласуване и получаване на нов протокол при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
2019 г. 

 
3.Назначаване на членовете и ръководствата на подвижна секционна      
избирателна комисия на територията на община Дупница при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ на лицата, в присъствието на които се отваря помещението и 
реда за отварянето на същото, в което се съхраняват бюлетините и изборните 
книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове  на 
27.10.2019 год. 

5. Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински 
съветници, предложени от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“  за участие в изборите  за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 
 
 
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, Елена Йорданова 
Василева, Елка Костадинова Минчева,Александра Маркова 

 
 

ОТСЪСТВАХА: Петър Людмилов Милев, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова 

 



Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл. 20, ал. 1 от 
Изборния Кодекс. 
 
Заседанието бе открито в 17.00 часа и председателствано от г-жа Мария 
Георгиева Чомакова — председател на комисията. 
 
 
По т. 1 на дневния ред: Определяне на избирателни секции за гласуване 
на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на 
територията община Дупница при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 27.10.2019 год. 
 
 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

 
Постъпило е писмо с вх. № 41 от 19.09.2019 год. от Методи Чимев - кмет на 
община Дупница, видно от което със Заповед № РД-04-978/09.2019г. на Кмета 
на Община Дупница, са определени избирателни секции на територията на 
община Дупница за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 
затруднение в придвижването и в съответствие с изискванията на т.14 от 
Решение №953-МИ/04.09.2019г. на Цик са предприети необходимите мерки за 
осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите 
с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборният ден. 

На основание чл.10, ал.1, чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 във връзка с чл.234, ал.1 от 
Изборния кодекс и Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г.на ЦИК, Общинска 
избирателна комисия – Дупница 
 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния 
кодекс се проведе гласуване с 11 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, Елка 
Костадинова Минчева, Елена Йорданова Василева, Александра Маркова и на 
основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
 

                                            РЕШЕНИЕ № 129 
 
Определя избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение 
или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния 
кодекс на територията на община Дупница, както следва: 

 



Община  Избирателна секция  Телефон за заявки за 
осигуряване на МПС 

Избирателни 
секции 
определени 
по реда 
чл.10, ал. 1 
от ИК 

ОБЩИНА 
Дупница 

ИС №104800011 град Дупница, 
ул. „Христо Ботев“ №30а – 
„Спортна зала“ 

0701 59241 , 0877510684 , 
0879523466 , 0879523603 , 
на 26.09.2019 

ИС 
№104800011,
град 
Дупница, ул. 
„Христо 
Ботев“ №30а 
– „Спортна 
зала“ 

ОБЩИНА 
Дупница 

ИС №104800011 град Дупница, 
ул. „Христо Ботев“ №30а – 
„Спортна зала“ 

0701 59241 , 0877510684 , 
0879523466 , 0879523603 , 
на 26.09.2019 

ИС 
№104800012,
град 
Дупница, ул. 
„Христо 
Ботев“ №30а 
– „Спортна 
зала“ 

  

Така определените избирателни секции не ограничават възможността на 
избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да 
гласуват и в друга избирателна секция по свой избор. 

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

По т. 2 на дневния ред:  Ред за предаване от СИК/ ПСИК на ОИК на сгрешен 
при попълването му протокол с резултатите от гласуване и получаване на нов 
протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 
на 27 октомври 2019 г. 
 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, от Изборния кодекс, Решение № 1180-
МИ/24.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния 
кодекс се проведе гласуване с 11 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, Елка 
Костадинова Минчева, Елена Йорданова Василева, Александра Маркова и на 
основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
 



                                            РЕШЕНИЕ № 130 
 
 

1.  ОИК - Дупница, чрез упълномощените си представители Василка 
Кръстева Софрониева-Костадинова и Илияна Илиева Костова, ще 
получи допълнителни екземпляри от протокол Приложения № 89-МИ  и 
№ 90-МИ, както и протоколи Приложение № 88-МИ, след подписването 
на приемно-предавателен протокол и осигуряване на каса за тяхното 
съхранение в залата където се помещава ОИК -  Дупница. 

2. ОИК – Дупница  упълномощава Василка Кръстева Софрониева-
Костадинова и Илияна Илиева Костова, действащи заедно, да 
представляват ОИК Дупница (в случай на необходимост и направено 
искане от съответна СИК), при връщане на сгрешен протокол и 
предаване на нов протокол Приложения № 89-МИ  и № 90-МИ. 

3. Връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол Приложения 
№ 89-МИ  и № 90-МИ от упълномощените членове на ОИК ще се 
осъществява в залата, където заседава ОИК Дупница – Община 
Дупница, голяма зала, в присъствието на всички членове на съответната 
СИК. За целта общинска администрация - Дупница следва да осигури 
транспортирането на целия състав на СИК до ОИК Дупница. 

4. Нов протокол Приложения № 89-МИ  и № 90-МИ, следва да бъде 
предаден на съответната СИК (заявила осигуряване на нов протокол 
Приложения № 89-МИ  и № 90-МИ), след попълване и подписване на 
протокол Приложение № 88-МИ. Протокол Приложение № 88-МИ следва 
да бъде подписан от всички членове на съответната СИК (заявила 
осигуряване на нов протокол Приложения № 89-МИ  и № 90-МИ) и от 
упълномощените членове на ОИК Дупница, като подписването следва да 
се извърши в залата, където заседава ОИК Дупница – Община Дупница, 
Голяма зала. 

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

По т. 3 на дневния ред:   Назначаване на членовете и ръководствата на 
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Дупница 
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е писмо с изх. № 37-00-110/16.10.2019 година от Олга Китанова – За 
Кмет на Община Дупница съгласно Заповед № РД 04-990 от 20.09.2019г., с 
което уведомява Общинска избирателна комисия -Дупница, че по повод 
постъпилите заявления от избиратели с трайни увреждания, което не им 
позволява да упражнят избирателното си право в изборното си помещение, но 
желаят да бъдат вписани в избирателен списък за гласуване с подвижна 
избирателна кутия в Общинска администрация –Дупница при произвеждането 
на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 



2019 година, са проведени консултации за състава на ПСИК с представителите 
на общинските ръководства на парламентарно представените партии и 
коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски 
листи членове на Европейския парламент. 

 

   Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 и ал. 
9 от Изборния кодекс, както следва: 

• Покана за консултации относно състава на ПСИК, съгласно чл.37,ал.1, 
чл.90, ал.2, изр.1 и чл.91 от Изборния кодекс от Община Дупница до 
общинските ръководства на парламентарно представените партии и 
коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент. 

• Пълномощни на общинските ръководства на парламентарно 
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат 
избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, 
подписан от участващите в консултациите лица от 14.10.2019 г. , 
присъстващи на консултациите. 

• Предложение за състава на ПСИК на територията на Община Дупница от 
общинските ръководства на парламентарно представените партии и 
коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, подписан от 
участващите в консултациите лица от 14.10.2019 г. , присъстващи на 
консултациите. 

• Протокол от 14.10.2019 г. от проведените консултации с представителите 
на общинските ръководства на парламентарно представените партии и 
коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, подписан от 
участващите в консултациите лица от 14.10.2019 г., според който 
присъствалите представители на парламентарно представените партии и 
коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни 
кандидатски листи членове на Европейския парламент, не са постигнали 
необходимият консенсус. 

 

       Извършена е проверка в системата на „Информационно обслужване” ЕАД, 
като за следните лица предложени за членове на ПСИК се установи: 

 

            На основание чл.37, чл.85, чл.87,ал.1, т.1 и т.7, чл. 90, ал. 1 от Изборния 
кодекс и  с Решение № 935–МИ от 02.09.2019 година на ЦИК, и съобразно 
разпоредбите, че представителите на една партия или коалиция не могат да 
имат мнозинство в ПСИК, както и че председателят, зам.-председателя и 
секретаря не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция, Общинска 
избирателна комисия Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния 
кодекс се проведе гласуване с 11 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, Елка 
Костадинова Минчева, Елена Йорданова Василева, Александра Маркова и на 
основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Дупница, взе следното 
                                                 
                                                   РЕШЕНИЕ № 131 

Определя численият състав на ПСИК от 7 души в т. ч. председател; зам.- 
председател; секретар, както следва: 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ЕГН ДЛЪЖНОСТ 

ЕМИЛИЯ ДОБРЕНОВА ВОЙНОВА *********** ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НЕДЯЛКА ЗДРАВКОВА СТЕФАНОВА *********** СЕКРЕТАР 

БОТЬО ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ *********** ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ 

АЛЕКС АСЕНОВ БОЧУКОВ *********** ЧЛЕН 

ГЕРГАНА ВАСИЛИЕВА ВАСЕВА *********** ЧЛЕН 

ЛЕНКО АНГЕЛОВ КРАШЕВСКИ *********** ЧЛЕН 

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА *********** ЧЛЕН 
     
      

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

 

По т. 4 на дневния ред:  ОПРЕДЕЛЯНЕ на лицата, в присъствието на които се 
отваря помещението и реда за отварянето на същото, в което се съхраняват 
бюлетините и изборните книжа за произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове  на 27.10.2019 год. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

      Във връзка с обстоятелството, че бюлетините и книжата за произвеждане 
на изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г.  се 
съхраняват в запечатено помещение на Община Дупница и поради нуждата от 
отваряне на същото за да се подготвят и разпределят бюлетините и книжата по 
секции с оглед спазване на изготвения и одобрен график за раздаването на 
материали по секции, се налага да бъде взето решение с което да се 
определят лицата, в присъствието на които се отваря  помещението и реда за 
отварянето на същото. 

   На основание чл.87, ал.1, т.1, т.9 и т.20 от ИК, , Общинска избирателна 
комисия Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния 
кодекс се проведе гласуване с 11 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, Елка 



Костадинова Минчева, Елена Йорданова Василева, Александра Маркова и на 
основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
 

                                               РЕШЕНИЕ № 132 

1. Определя лицата с право на достъп до помещението, в които се 
съхраняват хартиените бюлетини за произвеждане на избори за кметове 
и за общински съветници на 27 октомври 2019 г., както следва: 

• Мария Георгиева Чомакова, представител на ПП „ ГЕРБ “ и Председател 
на ОИК - Дупница 

• Александра Георгиева Маркова, представител на Коалиция 
Демократична България -Обединение 

• Василка Кръстева Софрониева - Костадинова, представител на Коалиция 
БСП за България 

• Елена Йорданова Василева, представител на Коалиция Обединени 
патриоти 

• Десислава Василева Костадинова – Стоянова, представител на ПП „ 
ГЕРБ “ 

  

2. Помещението, в което се съхраняват хартиените бюлетини за 
произвеждане на избори за кметове и за общински съветници на 27 
октомври 2019г., може да се отваря и влиза само и единствено при 
присъствието на 2/3 – две трети от посочените в т.1 по настоящото 
решение лица, които следва да са от различни партии и коалиции. 

3. Реда за отваряне на помещението е следният: Преди отваряне на 
помещението Председателя на ОИК следва да уведоми дежурния на 
МВР по телефона за отварянето на помещението, като точния час на 
отваряне на помещението се отбелязва от дежурния охраняващ, 
намиращ се пред вратата на помещението на информационната карта и 
след като бъде изпълнено горното, тримата премахват лентите, с които е 
запечатено помещението и отварят същото. 

4. При приключване на работата в помещението и след затваряне му, 
същото се запечатва с нови ленти, върху които са положени подписите 
на всички членове на ОИК, като на лентите се посочва и датата и часа на 
запечатване и се подпечатват с печата на ОИК. 

     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: Регистриране на застъпници на кандидатска 
листа за изборите за общински съветници, предложени от ПП „ГЛАС 



НАРОДЕН“  за участие в изборите  за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 година. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № 02/16.10.2019г. в 14:40 ч. 
от регистъра на застъпници от Георги Красимиров Градевски упълномощен 
представител на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за регистрация на 62бр. застъпници за 
кандидатска листа за общински съветници  и за кмет на кметство с. Червен брег 
и с. Самораново в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 
2019г. 

 
Към заявлението /Приложение 73-МИ от изборните книжа/ са приложени: 

Списък с имената и единните граждански номера на предложените лица. 
Списъкът е представен и на електронен носител. Приложени са декларации – 
приложение № 75-МИ от изборните книжа – 62 броя. 

 
№ 
по 
ред 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника 
(броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите) 

ЕГН/ЛН на 
застъпника  

62 

1 Десислава Георгиева Лазарова ******** 

2 Владимир Развигоров Димитров ******** 

3 Веселина Николaeва Иванова ******** 

4 Елена Павлова Христова ******** 

5 Мариана Димитрова Колчакова ******** 

6 Йордан Живков Шангалов ******** 

7 Виктория Бойчова Димитрова ******** 

8 Теодор Кирилов Ваклинов ******** 

9 Олга Валентиновна Петрова ******** 

10 Симка Василева Миладинова ******** 

11 Ивайло Димитров Николов ******** 

12 Гергана Владимирова Георгиева ******** 

13 Иван Иванов Илиев ******** 

14 Мария Георгиева Минкова ******** 

15 Явор Георгиев Наков ******** 

16 Екатерина Янкова Стоянова ******** 

17 Надежда Димитрова Кастрева ******** 

18 Севда Крумова Стоянова ******** 

19 Иванка Станкева Воденичарска ******** 

20 Йорданка Велинова Антова ******** 

21 Йорданка Василева Кьосева ******** 

22 Райка Иванова Кюркчийска ******** 

23 Надя Василева Митева ******** 

24 Малинка Йорданова Станчева ******** 

25 Методи Иванов Танев ******** 

26 Юлия Иванова Атанасова ******** 



27 Огнян Емилов Огнянов ******** 

28 Емилия Димитрова Георгиева ******** 

29 Лилия Методиева Кирилова ******** 

30 Сашко Георгиев Саздов ******** 

31 Евгения Евгениева Данаилова ******** 

32 Диана Кирилова Джорджева ******** 

33 Лидия Кирилова Данаилова ******** 

34 Цветелина Георгиева Филипова ******** 

35 Емилия Тодорова Сотирова ******** 

36 Боян Василев Соколов ******** 

37 Христина Иванова Вардарова ******** 

38 Пенка Иванова Кашукеева ******** 

39 Елка Миткова Гълъбова ******** 

40 Венета Николова Василиева ******** 

41 Цветанка Андонова Николова ******** 

42 Илия Виолинов Илиев ******** 

43 Йорданка Станимирова Билярска ******** 

44 Мартин Васков Стойнев ******** 

45 Жанета Станиславова Делийска ******** 

46 Оля Василева Николова ******** 

47 Иван Христов Скендерски ******** 

48 Станислава Василева Мешинкова ******** 

49 Цвета Симеонова Йончева ******** 

50 Спас Николаев Владимиров ******** 

51 Сашка Иванова Кирилова ******** 

52 Анка Йорданова Новчева ******** 

53 Виолетка Илиева Радева ******** 

54 Цветелина Христова Джамбазова ******** 

55 Илиана Красимирова Асенова ******** 

56 Даниела Малинова Крумова ******** 

57 Павлина Александрова Стоилкова ******** 

58 Антоанета Иванова Богословова ******** 

59 Виктор Методиев Илков ******** 

60 Маргаритка Николова Начова ******** 

61 Евтим Григоров Eвтимов ******** 

62 Христинка Асенова Яньова ******** 

 
Извършена е проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД 

за 62 лица, от която е видно, че лицата отговарят на изискванията. 
 
На основание чл.87, ал.1, т. 18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния 

кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна 
комисия - Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния 
кодекс се проведе гласуване с 11 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, Елка 
Костадинова Минчева, Елена Йорданова Василева, Александра Маркова и на 
основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
 

                                                РЕШЕНИЕ № 133 
 
          РЕГИСТРИРА  застъпници на кандидатска листа за общински съветници и кмет 

на кметство  с. Червен брег и с. Самораново  в изборите за кмет на община и общински 

съветници на община Дупница на 27 октомври 2019 г., както следва:      

 

№ 
по 
ред 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника 
(броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите) 

ЕГН/ЛН на 
застъпника  

62 

1 Десислава Георгиева Лазарова ******** 

2 Владимир Развигоров Димитров ******** 

3 Веселина Николaeва Иванова ******** 

4 Елена Павлова Христова ******** 

5 Мариана Димитрова Колчакова ******** 

6 Йордан Живков Шангалов ******** 

7 Виктория Бойчова Димитрова ******** 

8 Теодор Кирилов Ваклинов ******** 

9 Олга Валентиновна Петрова ******** 

10 Симка Василева Миладинова ******** 

11 Ивайло Димитров Николов ******** 

12 Гергана Владимирова Георгиева ******** 

13 Иван Иванов Илиев ******** 

14 Мария Георгиева Минкова ******** 

15 Явор Георгиев Наков ******** 

16 Екатерина Янкова Стоянова ******** 

17 Надежда Димитрова Кастрева ******** 

18 Севда Крумова Стоянова ******** 

19 Иванка Станкева Воденичарска ******** 

20 Йорданка Велинова Антова ******** 

21 Йорданка Василева Кьосева ******** 

22 Райка Иванова Кюркчийска ******** 

23 Надя Василева Митева ******** 

24 Малинка Йорданова Станчева ******** 

25 Методи Иванов Танев ******** 

26 Юлия Иванова Атанасова ******** 

27 Огнян Емилов Огнянов ******** 

28 Емилия Димитрова Георгиева ******** 

29 Лилия Методиева Кирилова ******** 

30 Сашко Георгиев Саздов ******** 



31 Евгения Евгениева Данаилова ******** 

32 Диана Кирилова Джорджева ******** 

33 Лидия Кирилова Данаилова ******** 

34 Цветелина Георгиева Филипова ******** 

35 Емилия Тодорова Сотирова ******** 

36 Боян Василев Соколов ******** 

37 Христина Иванова Вардарова ******** 

38 Пенка Иванова Кашукеева ******** 

39 Елка Миткова Гълъбова ******** 

40 Венета Николова Василиева ******** 

41 Цветанка Андонова Николова ******** 

42 Илия Виолинов Илиев ******** 

43 Йорданка Станимирова Билярска ******** 

44 Мартин Васков Стойнев ******** 

45 Жанета Станиславова Делийска ******** 

46 Оля Василева Николова ******** 

47 Иван Христов Скендерски ******** 

48 Станислава Василева Мешинкова ******** 

49 Цвета Симеонова Йончева ******** 

50 Спас Николаев Владимиров ******** 

51 Сашка Иванова Кирилова ******** 

52 Анка Йорданова Новчева ******** 

53 Виолетка Илиева Радева ******** 

54 Цветелина Христова Джамбазова ******** 

55 Илиана Красимирова Асенова ******** 

56 Даниела Малинова Крумова ******** 

57 Павлина Александрова Стоилкова ******** 

58 Антоанета Иванова Богословова ******** 

59 Виктор Методиев Илков ******** 

60 Маргаритка Николова Начова ******** 

61 Евтим Григоров Eвтимов ******** 

62 Христинка Асенова Яньова ******** 

 Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния 

регистър на застъпниците на ОИК Дупница за изборите за общински съветници и 

кметове. 

 

     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   
 


