
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 36 

Дупница 
02.11.2019 г. 

 
На 02 ноември 2019 г. от 19.00 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. Допълване на Решение № 189 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
2. Допълване на Решение № 190 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
3. Допълване на Решение № 191 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
4. Допълване на Решение № 192 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
5. Допълване на Решение № 193 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
6. Допълване на Решение № 194 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
7. Допълване на Решение № 195 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
8. Допълване на Решение № 196 от 28 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
9. Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински 
съветници, предложени от Местна коалиция „Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ (Движение 
Гергьовден и Съюз на свободните демократи) за изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 година, втори тур на 03.11.2019г. 

10. Възражение от Ана Спасова Искренова – регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 

11. Възражение от Емил Стоянов Искренов – регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 

12. Възражение от Йорданка Николова Игнатова – регистриран застъпник на 
кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и 
кметове, проведени на 27.10.2019г. 

13. Възражение от Илиана Кирилова Димова – регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 
 
14. Възражение от Калинка Николова Христова – регистриран застъпник на 
кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и 
кметове, проведени на 27.10.2019г. 

15. Възражение от Агница Янчова Маврова – регистриран представител  на 
кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и 
кметове, проведени на 27.10.2019г. 



16. Възражение от Росен Бориславов Йорданов – регистриран представител на 
кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и 
кметове, проведени на 27.10.2019г. 

17. Възражение от Цветан Иванов Станимиров– регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 
 
18. Възражение от Ваня Стоянова Георгиева – регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 

19. Възражение от Мария Христова Крумова – регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 

20. Възражение от Петър Викторов Малинов – регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 

21. Възражение от Албена Тодорова Стоянова – регистриран застъпник на кандидатска 
листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 27.10.2019г. 

22. Възражение от Виктория Георгиева Иванова – регистриран застъпник на 
кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и 
кметове, проведени на 27.10.2019г. 

23. Възражение от Виктория Георгиева Николова – регистриран застъпник на 
кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за общински съветници и 
кметове, проведени на 27.10.2019г. 

24. Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по 
предложение на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ, ПП „ВОЛЯ“ , ПП „Движение за права и 
свободи “ и ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г. 
 
25. Постъпил списък с предложени имена и единен граждански номер, номер и дата на 
пълномощно на лицата упълномощени да представляват Коалиция „БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ“  

26. Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински 
съветници, предложени от и Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“   за участие във втори тур 
на  изборите  за кметове на 03 ноември  2019 година. 

27. Допълване на Решение № 201 от 30 октомври 2019 г. на ОИК Дупница. 
 

28. Поправка на техническа грешка на Решение № 203 т.6  от 01 ноември 2019 г. на 
ОИК Дупница  за замяна състава на СИК за участие във втори тур на изборите за кмет 
на община и кмет на кметство на 03.11.2019г. 

 

 



ПРИСЪСТВАХА: Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова -
Стоянова, Камелия Тодорова Петрова, Роза Василева Атанасова, Илияна Илиева 
Костова, Даниела Ангелова Филатова –Борисова,  Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова, Елка Костадинова Минчева ,Петър Людмилов Милев, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова,Елена 
Йорданова Василева 
 
ОТСЪСТВАХА: няма 
 
Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл. 20, ал. 1 от Изборния 
Кодекс. 
 
Заседанието бе открито в 19.00 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева 
Чомакова — председател на комисията. 
 
По т. 1 на дневния ред: Допълване на Решение № 189 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
189/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г. Приетото решение  по чл.453 и чл.454 от ИК  от 
ОИК Дупница  не съдържа като реквизит органа, пред който подлежи на обжалване и 
срока за обжалване. С писмо № МИ-15-1327/31.10.2019 получено по електронната 
поща на  ОИК от ЦИК, същата е дала указания, че следва да се допълни диспозитива на 
вече постановеното решение, съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 189/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

                                            РЕШЕНИЕ № 208 



Допълва диспозитива на постановеното Решение № 189/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му. 

По т. 2 на дневния ред: Допълване на Решение № 190 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
190/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г., относно допускане до участие за втори тур на 
кандидати за кмет на община Дупница.  Приетото решение  по чл.453 и чл.454 от ИК  
от ОИК Дупница  не съдържа като реквизит органа, пред който подлежи на обжалване 
и срока за обжалване. С писмо № МИ-15-1327/31.10.2019 получено по електронната 
поща на  ОИК от ЦИК, същата е дала указания, че следва да се допълни диспозитива на 
вече постановеното решение, съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 190/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 209 



Допълва диспозитива на постановеното Решение № 190/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му. 

По т. 3 на дневния ред: Допълване на Решение № 191 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
191/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г., относно обявяване на избран Кмет на кметство 
Яхиново.  Приетото решение  по чл.453 и чл.454 от ИК  от ОИК Дупница  не съдържа 
като реквизит органа, пред който подлежи на обжалване и срока за обжалване. С писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 получено по електронната поща на  ОИК от ЦИК, същата е 
дала указания, че следва да се допълни диспозитива на вече постановеното решение, 
съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 191/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 210 

 



Допълва диспозитива на постановеното Решение № 191/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му. 

По т. 4 на дневния ред: Допълване на Решение № 192 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
192/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г., относно обявяване на избран Кмет на кметство 
Джерман.  Приетото решение  по чл.453 и чл.454 от ИК  от ОИК Дупница  не съдържа 
като реквизит органа, пред който подлежи на обжалване и срока за обжалване. С писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 получено по електронната поща на  ОИК от ЦИК, същата е 
дала указания, че следва да се допълни диспозитива на вече постановеното решение, 
съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 192/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 211 



Допълва диспозитива на постановеното Решение № 192/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му 

По т. 5 на дневния ред: Допълване на Решение № 193 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
193/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г., относно обявяване на избран Кмет на кметство 
Бистрица.  Приетото решение  по чл.453 и чл.454 от ИК  от ОИК Дупница  не съдържа 
като реквизит органа, пред който подлежи на обжалване и срока за обжалване. С писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 получено по електронната поща на  ОИК от ЦИК, същата е 
дала указания, че следва да се допълни диспозитива на вече постановеното решение, 
съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 193/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 212 



Допълва диспозитива на постановеното Решение № 193/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му. 

По т. 6 на дневния ред: Допълване на Решение № 194 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
194/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г., относно допускане за участие на кандидати  за 
втори тур кандидати за кмет на кметство Крайници.  Приетото решение  по чл.453 и 
чл.454 от ИК  от ОИК Дупница  не съдържа като реквизит органа, пред който подлежи 
на обжалване и срока за обжалване. С писмо № МИ-15-1327/31.10.2019 получено по 
електронната поща на  ОИК от ЦИК, същата е дала указания, че следва да се допълни 
диспозитива на вече постановеното решение, съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 194/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 213 



Допълва диспозитива на постановеното Решение № 194/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му. 

По т. 7 на дневния ред: Допълване на Решение № 195 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
195/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г., относно допускане до участие във  втори тур на  
кандидати за кмет на кметство Червен брег.  Приетото решение  по чл.453 и чл.454 от 
ИК  от ОИК Дупница  не съдържа като реквизит органа, пред който подлежи на 
обжалване и срока за обжалване. С писмо № МИ-15-1327/31.10.2019 получено по 
електронната поща на  ОИК от ЦИК, същата е дала указания, че следва да се допълни 
диспозитива на вече постановеното решение, съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК. 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 195/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

 



                                            РЕШЕНИЕ № 214 

Допълва диспозитива на постановеното Решение № 195/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му. 

По т. 8 на дневния ред: Допълване на Решение № 196 от 28 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 28.10.2019г. прие Решение № 
196/28.10.2019г. за определяне на резултатите от проведените избори за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г., относно допускане до участие във  втори тур на  
кандидати за кмет на кметство Самораново.  Приетото решение  по чл.453 и чл.454 от 
ИК  от ОИК Дупница  не съдържа като реквизит органа, пред който подлежи на 
обжалване и срока за обжалване. С писмо № МИ-15-1327/31.10.2019 получено по 
електронната поща на  ОИК от ЦИК, същата е дала указания, че следва да се допълни 
диспозитива на вече постановеното решение, съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК 

В тази връзка е необходимо да се допълни диспозитива на постановеното 
Решение № 196/28.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: Решението 
подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в 
седемдневен срок от обявяването му. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и  във връзка с чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и  писмо 
№ МИ-15-1327/31.10.2019 г. получено в ОИК от ЦИК Общинска избирателна комисия 
– Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                                           

 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 215 



Допълва диспозитива на постановеното Решение № 196/28.10.2019 г. съгласно 
чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: “Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд Кюстендил чрез ОИК Дупница в седемдневен срок от 
обявяването му“. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението беше взето единодушно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил чрез 
ОИК Дупница в седемдневен срок от обявяването му. 

По т. 9 на дневния ред: Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите 
за общински съветници, предложени от Местна коалиция „Земеделски НАРОДЕН 
СЪЮЗ (Движение Гергьовден и Съюз на свободните демократи) за изборите за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, втори тур на 
03.11.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № 253/30.10.2019г. в 13:50 ч. и № 10 от 
регистъра на застъпници от Лорета Методиева Николова, представител на Местна 
коалиция „Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ (Движение Гергьовден и Съюз на свободните 
демократи) за регистрация на 2 ( два) бр. застъпници за кандидатска листа за общински 
съветници  и за кмет на кметство в изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019г., втори тур на 03.11.2019г. 

     Към заявлението /Приложение 73-МИ от изборните книжа/ са приложени: Списък с 
имената и единните граждански номера на предложените лица. Приложени са 
декларации – приложение № 75-МИ от изборните книжа – 2 ( два) броя застъпници и 
решение за създаване на Местна коалиция „Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ (Движение 
Гергьовден и Съюз на свободните демократи) , съгласно което Лорета Методиева 
Николова е представляващ местната и имаща право да регистрира и упълномощава 
застъпници и представители при условията на Изборния кодекс в изборите за общински 
съветници и кметове на 27 октомври 2019г. и втори тур на 03.11.2019г. 

Списъкът е представен и на електронен носител. 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име на 
застъпника (броят на застъпниците не може 
да надвишава броя на секциите) 

ЕГН/ЛН на застъпника 

1 Таня Йорданова Стоилкова ************** 

2 Цанка Кирилова Лукарова ************** 

 

Извършена е проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД за 69 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 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 216 

РЕГИСТРИРА Регистрира застъпници на кандидатска листа за изборите за общински 
съветници, предложени от Местна коалиция „Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ (Движение 
Гергьовден и Съюз на свободните демократи) за изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 година, втори тур на 03.11.2019г., 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 

1 Таня Йорданова Стоилкова ************** 

2 Цанка Кирилова Лукарова ************** 

 

Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния регистър 
на застъпниците на ОИК Дупница за изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 година, втори тур на 03.11.2019г., както следва: 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването 
му по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

По т. 10 на дневния ред: Възражение от Ана Спасова Искренова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№282/01.11.2019г. от Ана Спасова Искренова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800003 – ПГ „Корольов“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800003, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Ана Спасова Искренова, 
така и от представители на други партии, намиращи се в изборното помещение. 
Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 



Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800003, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800003 – ПГ 
„Корольов“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 217 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Ана Спасова Искренова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 11 на дневния ред: Възражение от Емил Стоянов Искренов – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№283/01.11.2019г. от Емил Стоянов Искренов – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 



за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800004 – ПГ „Корольов“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800004, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Емил Стоянов Искренов, 
така и от представители на други партии, намиращи се в изборното помещение. 
Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800004, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800004 – ПГ 
„Корольов“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 218 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Емил Стоянов Искренов – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 



 

По т. 12 на дневния ред: Възражение от Йорданка Николова Игнатова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№284/01.11.2019г. от Йорданка Николова Игнатова– 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800005 – ПГ „Корольов“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800005, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Йорданка Николова 
Игнатова, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800005, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800005 – ПГ 
„Корольов“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 



                              

                                            РЕШЕНИЕ № 219 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Йорданка Николова Игнатова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 13 на дневния ред: Възражение от Илиана Кирилова Димова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№285/01.11.2019г. от Илиана Кирилова Димова– 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800006 – ПГ „Корольов“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800006, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Илиана Кирилова 
Димова, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800006, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800006 – ПГ 
„Корольов“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 



гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 220 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Илиана Кирилова Димова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 14 на дневния ред: Възражение от Калинка Николова Христова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

       Постъпило е възражение с вх.№286/01.11.2019г. от Калинка Николова Христова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800007 – ОУ „Евлоги Георгиев“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800007, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Калинка Николова 
Христова, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800007, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800007 – ОУ „Евлоги 
Георгиев“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 



за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 221 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Калинка Николова Христова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 15 на дневния ред: Възражение от Агница Янчова Маврова – регистриран 
представител  на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№287/01.11.2019г. от Агница Янчова Маврова – 
регистриран представител на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в 
изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в 
СИК № 104800025 – ОУ „Неофит Рилски“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800025, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Агница Янчова Маврова, 
така и от представители на други партии, намиращи се в изборното помещение. 
Възраженията не са отразени в протокола на секцията.Отделно от това е налице 
разминаване в отразените гласове на партиите и броя на преференциите за отделните 
кандидати в т.ч. „без“. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800025, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 



бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800025 – ОУ „Неофит 
Рилски“ 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 222 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Агница Янчова Маврова – 
регистриран представител  на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в 
изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 16 на дневния ред: Възражение от Росен Бориславов Йорданов – регистриран 
представител на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№288/01.11.2019г. от Росен Бориславов Йорданов – 
регистриран представител на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в 
изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в 
СИК № 104800049 – село Бистрица, Младежки клуб. 



Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800049, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Росен Бориславов 
Йорданов, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията.Отделно от това не е 
отразен един от гласовете за ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ на стр. 4 , където са записани 
8 гласа,а на стр. 8 са отбелязани 9 преференции за отделните кандидати. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800049, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800049 – село 
Бистрица, Младежки клуб 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 223 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Росен Бориславов Йорданов – 
регистриран представител  на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в 
изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 



По т. 17 на дневния ред: Възражение от Цветан Иванов Станимиров– регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№289/01.11.2019г. от Цветан Иванов Станимиров – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800020 – ОУ „Неофит Рилски“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800020, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Цветан Иванов 
Станимиров, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800020, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800020 – ОУ „Неофит 
Рилски“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              



                                            РЕШЕНИЕ № 224 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Цветан Иванов Станимиров – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

 

По т. 18 на дневния ред: Възражение от Ваня Стоянова Георгиева – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№290/01.11.2019г. от Ваня Стоянова Георгиева – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800048 – село Бистрица, Ритуална зала. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800048, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Ваня Стоянова 
Георгиева, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800048, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800048 – село 
Бистрица, Ритуална зала. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 



гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 225 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Ваня Стоянова Георгиева – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 19 на дневния ред: Възражение от Мария Христова Крумова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

       Постъпило е възражение с вх.№291/01.11.2019г. от Мария Христова Крумова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800046 – Стола на депо. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800046, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Мария Христова 
Крумова, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800046, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800046 – Стола на 
депо. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 



за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 226 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Мария Христова Крумова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 20 на дневния ред: Възражение от Петър Викторов Малинов – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

       Постъпило е възражение с вх.№292/01.11.2019г. от Петър Викторов Малинов – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800045 – Стола на депо. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800045, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Петър Викторов 
Малинов, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800045, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 



бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800045 – Стола на 
депо. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 227 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Петър Викторов Малинов – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 21 на дневния ред: Възражение от Албена Тодорова Стоянова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№293/01.11.2019г. от Албена Тодорова Стоянова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800040 – Клуб на пенсионера. 



Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800040, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Албена Тодорова 
Стоянова, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията.Отделно от това 
действителен глас за ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, неправилно бе отчетен като 
недействителен такъв. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800040, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800040 – Клуб на 
пенсионера. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 228 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Албена Тодорова Стоянова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 



По т. 22 на дневния ред: Възражение от Виктория Георгиева Иванова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

       Постъпило е възражение с вх.№294/01.11.2019г. от Виктория Георгиева Иванова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800034 – ОУ „Кирил и Методий“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800034, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Виктория Георгиева 
Иванова, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията.Отделно от това са 
налице множество разминавания в преброените гласове и отразените в 
протокола.Несъответстват и отразените гласовена партиите и броя на преференциите за 
отделните кандидати. 

Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800034, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800034 – ОУ „Кирил и 
Методий“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 



                              

                                            РЕШЕНИЕ № 229 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Виктория Георгиева Иванова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

По т. 23 на дневния ред: Възражение от Виктория Георгиева Николова – регистриран 
застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите за 
общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е възражение с вх.№295/01.11.2019г. от Виктория Георгиева Николова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г, присъствала в СИК № 
104800024 – ОУ „Неофит Рилски“. 

Във възражението се прави оплакване, че в края на изборния ден, при преброяването на 
гласовете са допуснати нарушения от членовете на СИК №104800024, а именно 
действителни гласове са отбелязани като недействителни. По време на преброяването, 
по този повод са били направени възражения за това, както от Виктория Георгиева 
Николова, така и от представители на други партии, намиращи се в изборното 
помещение. Възраженията не са отразени в протокола на секцията. 

 Според подателката на възражението, това е грубо нарушение на изборните правила, 
което се отразява пряко на изборният резултат в избирателна секция № №104800024, 
във основа на което иска ОИК Дупница да вземе решение за повторно броене на 
бюлетините, неразделна част от изборните книжа на СИК № 104800024 – ОУ „Неофит 
Рилски“. 

С така формулирани искания възражението е недопустимо.  

Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно 
преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 
3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. 

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в 
част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният районен Административен съд на Република България от всеки кандидат 
за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява 
инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор. 

С оглед на изложеното възражението е недопустимо, и следва да бъде оставена без 
разглеждане. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.22 Изборния кодекс Общинска избирателна комисия 
Дупница, 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 



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

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 230 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Виктория Георгиева Николова – 
регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП“Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, в изборите 
за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от 
обявяването му. 

 

По т. 24 на дневния ред: Извършване на замяна в състава на СИК на територията на 
община Дупница по предложение на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ, ПП „ВОЛЯ“ , ПП 
„Движение за права и свободи “ и 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.№ 296/01.11.2019 г. в 16.53 часа 
 в Общинска избирателна комисия – Дупница от Атанас Василев Атанасов - 
преупълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“ относно 
извършване на замени в състава на СИК на територията на община Дупница: 

Към предложението са приложени: 

 Пълномощно № ПНС-200/10.09.2019г. - от Корнелия Петрова Нинова, председател и 
представляващ КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощава Ивайло 
Валериев Петров да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, който 
преупълномощава Атанас Василев Атанасов да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП за 
БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 г. 

  

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

  

Коалиция“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

104800002 Освобождава като член Нанси Годсон Окоро 



Назначава като член Крум Борисов Павлов 

104800037 Освобождава като член Валерия Димитрова Видрова 

Назначава като член Диана Иванова Фаруси 

104800060 Освобождава като член Десислава Стефанова Йовева 

Назначава като член Йорданка Стоянова Соколова 

  

2. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№ 299/02.11.2019 г. в 10.22 часа 
 в Общинска избирателна комисия – Дупница от Атанас Василев Атанасов - 
преупълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“ относно 
извършване на замени в състава на СИК на територията на община Дупница: 

Към предложението са приложени: 

 Пълномощно № ПНС-200/10.09.2019г. - от Корнелия Петрова Нинова, председател и 
представляващ КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощава Ивайло 
Валериев Петров да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, който 
преупълномощава Атанас Василев Атанасов да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП за 
БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 г. 

  

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

  

Коалиция“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

104800044 Освобождава като председател Весела Димитрова Банова 

Назначава като председател Георги Димитров Колибарски 

  

3. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 302/02.11.2019 г. в 13:52 часа 
 в Общинска избирателна комисия – Дупница от Елисавета Александрова 
Михайлова- упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ относно извършване на 
замени в състава на СИК на територията на община Дупница. 

Към предложението са приложени: 

Пълномощно от Полина Цветославова Цанкова-Христова в качеството си на 
пълномощник на Веселин Найденов Марешки,в качеството му на председател и 
представляващ ПП „ВОЛЯ“, с което упълномощава Елисавета Александрова 
Михайлова да представлява ПП „ВОЛЯ“ и да предлага лица за основния и резервния 
състав на СИК , на основание пълномощно от Председателя на ПП „ВОЛЯ“. 

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 



  

ПП „ВОЛЯ“ 

1048000069 Освобождава като член Никола Кирилов Цегриловски 

Назначава като член Емилия Миткова Крекманова 

  

4. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 304/02.11.2019 г. в 15:10 часа 
 в Общинска избирателна комисия – Дупница - от Емил Венев Атанасов в 
качеството си на председател и представляващ “ПП „Движение за права и 
свободи “ 

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

    

104800004 Освобождава като член Магдалена Василева Севдина 

Назначава като член Мариана Василева Божилова 

104800005 Освобождава като зам. председател  Николай Йорданов Станкев 

Назначава като зам. председател Иванка Йорданова Стоилкова 

104800006 Освобождава като член Иванка Йорданова Стоилкова 

Назначава като член Катерина Георгиева Тегаркова 

104800007 Освобождава като член  Любен Давидков Манов 

Назначава като член Стефан Костадинов Григоров 

104800008 Освобождава като член  Анка Станкева Дойчинова 

Назначава като член Иван Стефанов Петров 

104800009 Освобождава като член  Надежда Георгиева Евтимова 

Назначава като член Десислава Боянова Божкова 

104800010 Освобождава като член  Ленин Георгиев Станкев 

Назначава като член Николай Викторов Паунов 

104800012 Освобождава като член  Янка Илиева Папукчиева 

Назначава като член Васил Стоянов Панчев 

104800014 Освобождава като член Валентина Кирилова Йорданова 

Назначава като член Теодора Костадинова Попова 

104800017 Освобождава като член  Марияна Георгиева Рангелова 



Назначава като член Стефка Илиева Лазарова 

104800018 Освобождава като секретар Виолета Спасова Илиева 

Назначава като секретар Силвия Димитрова Манчева 

104800022 Освобождава като зам. председател  Христина Георгиева Симеонова 

Назначава като зам. председател Ваня Христова Чорбаджийска 

104800024 Освобождава като член Кристина Ивайлова Велидовска 

Назначава като член Маргарита Кирилова Петрова 

104800034 Освобождава като секретар  Силвия Кирилова Томова 

Назначава като секретар Людмила Иванова Ушанова 

104800035 Освобождава като член Симеон Радославов Петров 

Назначава като член Даяна Славчова Бенкова 

 104800037  Освобождава като председател Василен Стефанов Станков 

Назначава като председател Цветелина Георгиева Филипова 

104800040 Освобождава като член  Венета Стоянова Христова 

Назначава като член Мирослава Илчова Божкова 

104800042 Освобождава като секретар Моника Феликсова Стоянова 

Назначава като секретар Таня Йорданова Георгиева 

104800047 Освобождава като зам. председател Здравко Найденов Бочуков 

Назначава като  зам. председател Валентин Иванов Кьосев 

104800049 Освобождава като председател  Страхил Данаилов Лазаров 

Назначава като председател Александра Спасова Михайлова 

104800056 Освобождава като член Иван Андонов Георгиев 

Назначава като член Велко Златков Христов 

104800061 Освобождава като член  Мая Андонова Вукадинова 

Назначава като член Албена Ивайлова Ковачева 

104800062 Освобождава като член Павлина Кирилова Христова 

Назначава като член Елка Иванова Колибарска 

104800063 Освобождава като зам.председателВеска Лазарова Деянова 

Назначава катозам. председател  Асенка Илиева Ранова 

104800066 Освобождава като зам. председател Христо Велинов Христов 



Назначава като зам. председател  Теменужка Борисова Милова 

104800067 Освобождава като член  Георги Василев Мавров 

Назначава като член Милена Иванова Чушева 

104800068 Освобождава като член Нели Георгиева Мазникова 

Назначава като член Стела Пламенова Самодумова 

104800069 Освобождава като зам. председател Милена Костадинова Пехливанска 

Назначава като зам. председател  Николет Георгиева Крумова 

104800070 Освобождава като член  Владо Георгиев Владимиров 

Назначава като член Радостина Генова Христова 

104800071 Освобождава като член  Мирослава Маринова Скендерска 

Назначава като член Лилия Христова Начева 

104800076 Освобождава като член  Алекс Асенов Бочуков 

Назначава като член Мони Росенов Атов 

  

  

5. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№  304 /02.11.2019г. в 15:12 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. 

  

104800049 Освобождава като секретар Александра Спасова Михайлова 

Назначава като секретар Светла Василева Минева 

104800049 Освобождава като член Светла Василева Минева 

Назначава като член Славянка Петрова Дошульова 



 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 231 

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

Коалиция“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

104800002 Освобождава като член Нанси Годсон Окоро 

Назначава като член Крум Борисов Павлов 

104800037 Освобождава като член Валерия Димитрова Видрова 

Назначава като член Диана Иванова Фаруси 

104800060 Освобождава като член Десислава Стефанова Йовева 

Назначава като член Йорданка Стоянова Соколова 

  

Коалиция“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

104800044 Освобождава като председател Весела Димитрова Банова 

Назначава като председател Георги Димитров Колибарски 

  

  

ПП „ВОЛЯ“ 

1048000069 Освобождава като член Никола Кирилов Цегриловски 

Назначава като член Емилия Миткова Крекманова 

  

  

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 



    

104800004 Освобождава като член Магдалена Василева Севдина 

Назначава като член Мариана Василева Божилова 

104800005 Освобождава като зам. председател  Николай Йорданов Станкев 

Назначава като зам. председател Иванка Йорданова Стоилкова 

104800006 Освобождава като член Иванка Йорданова Стоилкова 

Назначава като член Катерина Георгиева Тегаркова 

104800007 Освобождава като член  Любен Давидков Манов 

Назначава като член Стефан Костадинов Григоров 

104800008 Освобождава като член  Анка Станкева Дойчинова 

Назначава като член Иван Стефанов Петров 

104800009 Освобождава като член  Надежда Георгиева Евтимова 

Назначава като член Десислава Боянова Божкова 

104800010 Освобождава като член  Ленин Георгиев Станкев 

Назначава като член Николай Викторов Паунов 

104800012 Освобождава като член  Янка Илиева Папукчиева 

Назначава като член Васил Стоянов Панчев 

104800014 Освобождава като член Валентина Кирилова Йорданова 

Назначава като член Теодора Костадинова Попова 

104800017 Освобождава като член  Марияна Георгиева Рангелова 

Назначава като член Стефка Илиева Лазарова 

104800018 Освобождава като секретар Виолета Спасова Илиева 

Назначава като секретар Силвия Димитрова Манчева 

104800022 Освобождава като зам. председател  Христина Георгиева Симеонова 

Назначава като зам. председател Ваня Христова Чорбаджийска 

104800024 Освобождава като член Кристина Ивайлова Велидовска 

Назначава като член Маргарита Кирилова Петрова 

104800034 Освобождава като секретар  Силвия Кирилова Томова 

Назначава като секретар Людмила Иванова Ушанова 

104800035 Освобождава като член Симеон Радославов Петров 



Назначава като член Даяна Славчова Бенкова 

 104800037  Освобождава като председател Василен Стефанов Станков 

Назначава като председател Цветелина Георгиева Филипова 

104800040 Освобождава като член  Венета Стоянова Христова 

Назначава като член Мирослава Илчова Божкова 

104800042 Освобождава като секретар Моника Феликсова Стоянова 

Назначава като секретар Таня Йорданова Георгиева 

104800047 Освобождава като зам. председател Здравко Найденов Бочуков 

Назначава като  зам. председател Валентин Иванов Кьосев 

104800049 Освобождава като председател  Страхил Данаилов Лазаров 

Назначава като председател Александра Спасова Михайлова 

104800056 Освобождава като член Иван Андонов Георгиев 

Назначава като член Велко Златков Христов 

104800061 Освобождава като член  Мая Андонова Вукадинова 

Назначава като член Албена Ивайлова Ковачева 

104800062 Освобождава като член Павлина Кирилова Христова 

Назначава като член Елка Иванова Колибарска 

104800063 Освобождава като зам.председателВеска Лазарова Деянова 

Назначава катозам. председател  Асенка Илиева Ранова 

104800066 Освобождава като зам. председател Христо Велинов Христов 

Назначава като зам. председател  Теменужка Борисова Милова 

104800067 Освобождава като член  Георги Василев Мавров 

Назначава като член Милена Иванова Чушева 

104800068 Освобождава като член Нели Георгиева Мазникова 

Назначава като член Стела Пламенова Самодумова 

104800069 Освобождава като зам. председател Милена Костадинова Пехливанска 

Назначава като зам. председател  Николет Георгиева Крумова 



104800070 Освобождава като член  Владо Георгиев Владимиров 

Назначава като член Радостина Генова Христова 

104800071 Освобождава като член  Мирослава Маринова Скендерска 

Назначава като член Лилия Христова Начева 

104800076 Освобождава като член  Алекс Асенов Бочуков 

Назначава като член Мони Росенов Атов 

  

ПП „ГЕРБ“ 

  

  

104800049 Освобождава като секретар Александра Спасова Михайлова 

Назначава като секретар Светла Василева Минева 

104800049 Освобождава като член Светла Василева Минева 

Назначава като член Славянка Петрова Дошульова 

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

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

 

По т. 25 на дневния ред: Постъпил списък с предложени имена и единен граждански 
номер, номер и дата на пълномощно на лицата упълномощени да представляват 
Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

С вх.№ 254/30.10. 2019 г. в Общинска избирателна комисия – Дупница  е постъпил 
списък  на упълномощените представители, подписан от Атанас Василев Атанасов, 
представляващ Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ на територията на Община Дупница,  
в това число да изготвя, подписва и представя в Общинска избирателна комисия списък 
на  упълномощените представителите на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в  изборния 
ден,  на 13 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.       

      Към списъкът са приложени: 

 Пълномощно №ПНС - 200/10.09.2019г.- от Корнелия Петрова Нинова , председател на 
националния съвет на БСП и представляващ коалиция от партии „ БСП за 



БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощава Ивайло Валериев Петров да преставлява коалиция 
от партии „ БСП за БЪЛГАРИЯ“  при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

 
Пълномощно от Ивайло Валериев Петров в качеството му на пълномощник на 
представляващия коалиция от партии „ БСП за БЪЛГАРИЯ“ преупълномощава Атанас 
Василев Атанасов да предлага лица за упълномощени преставители. 

 
Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 
 

No 
по 
ред 

Собствено,бащино,фамилно име на 
упълномощения представител 

            ЕГН/ЛН Номер и дата на 
пълномощното 

1. Иван Христов Алексов ************** 63/30.10.2019 
2. Любомир Методиев Ангелов ************** 64/30.10.2019 
3. Мирослав Емилов Паликарски ************** 65/30.10.2019 
4. Методи Александров Тасков ************** 72/30.10.2019 
 

С вх.№ 297/01.11. 2019 г. в Общинска избирателна комисия – Дупница  е постъпил 
списък  на упълномощените представители, подписан от Атанас Василев Атанасов, 
представляващ Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ на територията на Община Дупница,  
в това число да изготвя, подписва и представя в Общинска избирателна комисия списък 
на  упълномощените представителите на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в  изборния 
ден,  на 13 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.       

      Към списъкът са приложени: 

 Пълномощно №ПНС - 200/10.09.2019г.- от Корнелия Петрова Нинова , председател на 
националния съвет на БСП и представляващ коалиция от партии „ БСП за 
БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощава Ивайло Валериев Петров да преставлява коалиция 
от партии „ БСП за БЪЛГАРИЯ“  при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

 
Пълномощно от Ивайло Валериев Петров в качеството му на пълномощник на 
представляващия коалиция от партии „ БСП за БЪЛГАРИЯ“ преупълномощава Атанас 
Василев Атанасов да предлага лица за упълномощени преставители. 

 
Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

АНГЕЛИНА СИМЕОНОВА 
ДИМИТРОВА  

************** 31/01.11.2019  

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕШЕВА ************** 33/01.11.2019 

ВЕНЕТА КИРИЛОВА ЛУКАРОВА  ************** 34/01.11.2019 

ВИКТОР ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ  ************** 35/01.11.2019 

СТОЙКО ХРИСТОВ ГЕРГИНОВ  ************** 36/01.11.2019 

НЕНКА СТОЯНОВА КАДИЙСКА  ************** 37/01.11.2019 



ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ ************** 38/01.11.2019 

ИЛИАН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ ************** 39/01.11.2019 

ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕХЛИВАНСКИ ************** 40/01.11.2019 

АНТОНИ МИЛЧОВ СТОЯНОВ  ************** 41/01.11.2019 

ЗЛАТКО ПЛАМЕНОВ СЛАВЕВ ************** 42/01.11.2019 

КОСТАДИНКА МАНОЛОВА КРУМОВА ************** 43/01.11.2019 

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ТАСКОВ ************** 44/01.11.2019 

МАРИЯ ЗЛАТКОВА ДОТИНА  ************** 45/01.11.2019 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЪЖАРОВ  ************** 46/01.11.2019 

КАЛИН ИВАНОВ БАЛТОВ ************** 47/01.11.2019 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ТАСЕВ  ************** 48/01.11.2019 

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНИЕВА  ДАВИДКОВА ************** 49/01.11.2019 

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ИВАНОВ ************** 50/01.11.2019 

ДРАГОСТИН КИРИЛОВ ДРАГАНОВ  ************** 51/01.11.2019 

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА  ************** 52/01.11.2019 

КРУМ ИВАНОВ ДЕЧЕВ ************** 53/01.11.2019 

ГАБРИЕЛА СЕРАФИМОВА 
ЗЛАТАНЧЕВА 

************** 54/01.11.2019 

ДИМИТЪР СТОЙНЕВ КЪРНОЛСКИ ************** 55/01.11.2019 

ДАНИЕЛА ИВАНОВА БОРИСОВА ************** 56/01.11.2019 

ЙОРДАН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ ************** 57/01.11.2019 

АСЯ РУМЕНОВА  АСЕНОВА  ************** 58/01.11.2019 

ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ ************** 59/01.11.2019 

ИВАН ВАСИЛИЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ ************** 60/01.11.2019 

СЮЛБИЕ ОСМАНОВА МАДЖАРОВА ************** 61/01.11.2019 

ГЕОРГИ МИРЧОВ  МАТКОВ ************** 62/01.11.2019 

ЛИНА ЛЮБЕНОВА СТАМАТОВА   ************** 66/01.11.2019 

ТУНКА РУМЕНОВА АСЕНОВА ************** 67/01.11.2019 

ВАСИЛЕНА ЮЛИАНОВА ДИМИТРОВА  ************** 68/01.11.2019 

ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ  ************** 69/01.11.2019 

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ  ************** 70/01.11.2019 

ГЕОРГИ СТОЙНЕВ МЕТОДИЕВ ************** 71/01.11.2019 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 



                              

                                            РЕШЕНИЕ № 232 

 

No 
по 
ред 

Собствено,бащино,фамилно име на 
упълномощения представител 

            ЕГН/ЛН Номер и дата на 
пълномощното 

1. Иван Христов Алексов ************** 63/30.10.2019 
2. Любомир Методиев Ангелов ************** 64/30.10.2019 
3. Мирослав Емилов Паликарски ************** 65/30.10.2019 
4. Методи Александров Тасков ************** 72/30.10.2019 

 

  

АНГЕЛИНА СИМЕОНОВА 
ДИМИТРОВА  

************** 31/01.11.2019  

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕШЕВА ************** 33/01.11.2019 

ВЕНЕТА КИРИЛОВА ЛУКАРОВА  ************** 34/01.11.2019 

ВИКТОР ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ  ************** 35/01.11.2019 

СТОЙКО ХРИСТОВ ГЕРГИНОВ  ************** 36/01.11.2019 

НЕНКА СТОЯНОВА КАДИЙСКА  ************** 37/01.11.2019 

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ ************** 38/01.11.2019 

ИЛИАН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ ************** 39/01.11.2019 

ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕХЛИВАНСКИ ************** 40/01.11.2019 

АНТОНИ МИЛЧОВ СТОЯНОВ  ************** 41/01.11.2019 

ЗЛАТКО ПЛАМЕНОВ СЛАВЕВ ************** 42/01.11.2019 

КОСТАДИНКА МАНОЛОВА КРУМОВА ************** 43/01.11.2019 

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ТАСКОВ ************** 44/01.11.2019 

МАРИЯ ЗЛАТКОВА ДОТИНА  ************** 45/01.11.2019 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЪЖАРОВ  ************** 46/01.11.2019 

КАЛИН ИВАНОВ БАЛТОВ ************** 47/01.11.2019 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ТАСЕВ  ************** 48/01.11.2019 

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНИЕВА  ДАВИДКОВА ************** 49/01.11.2019 

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ИВАНОВ ************** 50/01.11.2019 

ДРАГОСТИН КИРИЛОВ ДРАГАНОВ  ************** 51/01.11.2019 

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА  ************** 52/01.11.2019 

КРУМ ИВАНОВ ДЕЧЕВ ************** 53/01.11.2019 

ГАБРИЕЛА СЕРАФИМОВА 
ЗЛАТАНЧЕВА 

************** 54/01.11.2019 



ДИМИТЪР СТОЙНЕВ КЪРНОЛСКИ ************** 55/01.11.2019 

ДАНИЕЛА ИВАНОВА БОРИСОВА ************** 56/01.11.2019 

ЙОРДАН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ ************** 57/01.11.2019 

АСЯ РУМЕНОВА  АСЕНОВА  ************** 58/01.11.2019 

ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ ************** 59/01.11.2019 

ИВАН ВАСИЛИЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ ************** 60/01.11.2019 

СЮЛБИЕ ОСМАНОВА МАДЖАРОВА ************** 61/01.11.2019 

ГЕОРГИ МИРЧОВ  МАТКОВ ************** 62/01.11.2019 

ЛИНА ЛЮБЕНОВА СТАМАТОВА   ************** 66/01.11.2019 

ТУНКА РУМЕНОВА АСЕНОВА ************** 67/01.11.2019 

ВАСИЛЕНА ЮЛИАНОВА ДИМИТРОВА  ************** 68/01.11.2019 

ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ  ************** 69/01.11.2019 

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ  ************** 70/01.11.2019 

ГЕОРГИ СТОЙНЕВ МЕТОДИЕВ ************** 71/01.11.2019 

 

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. 26 на дневния ред: Регистриране на застъпници на кандидатска листа за 
изборите за общински съветници, предложени от и Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“   за 
участие във втори тур на  изборите  за кметове на 03 ноември  2019 година. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

   В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № /01.11.2019г. в 15:55 ч. от регистъра 
на застъпници от Ивайло Валериев Петров - упълномощен представител на Коалиция 
„БСП за БЪЛГАРИЯ“    за регистрация на 18 бр. застъпници за кандидатска листа за 
общински съветници , кмет на кметство и кмет на община в изборите за общински 
съветници и кметове на 27 октомври 2019г.  

 

№ 
по 
ред 

Собствено, бащино и фамилно име на 
застъпника (броят на застъпниците не 

може да надвишава броя на секциите) 

ЕГН/ЛН на 
застъпника  

18 

1 ДИАНА ВЛАДИМИРОВА СЕРАФИМОВА  ************** 

2 СТРУМКА ИЛИЕВА ЗАХАРИНОВА  ************** 

3 КАЛИНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА  ************** 

4 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА   ************** 

5 ПАВЛИНКА КИРИЛОВА ПЛОЧАРСКА  ************** 

6 ГЪЛЪБИНА РАЙЧЕВА НЕДКОВА ************** 

7 ЦВЕТАНКА КРУМОВА СТОИМЕНОВА  ************** 



8 ЙОРДАНКА СЛАВЕВА ЙОСИФОВА  ************** 

9 ТРИФОН СПАСОВ ТРИФОНОВ  ************** 

10 РУМЯНА МИЛАНОВА САНДАНСКА  ************** 

11 ВЕРОНИКА КРЪСТЕВА КОЛЕВА  ************** 

12 ТАТЯНА СТЕФАНОВА ВЕЛКОВА  ************** 

13 БОРИСЛАВА ИЛИЕВА МИЛАДИНОВА  ************** 

14 ЦВЕТА ИВАНОВА АНДОНОВА  ************** 

15 МАЯ ВАСИЛЕВА МАНАСИЕВА  ************** 

16 ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕШЕВ  ************** 

17 СЕРГЕЙ ТОШКОВ ЯНЕВ  ************** 

18 АДЕЛИНА РАЙЧОВА НИКОЛОВА  ************** 

Извършена е проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД за 18 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 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 233 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа за общински съветници, кмет на 
кметство и кмет на община  във втори тур на  изборите за кмет на 02 ноември 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  

18 

1 ДИАНА ВЛАДИМИРОВА СЕРАФИМОВА  ************** 

2 СТРУМКА ИЛИЕВА ЗАХАРИНОВА  ************** 

3 КАЛИНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА  ************** 

4 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА   ************** 

5 ПАВЛИНКА КИРИЛОВА ПЛОЧАРСКА  ************** 

6 ГЪЛЪБИНА РАЙЧЕВА НЕДКОВА ************** 

7 ЦВЕТАНКА КРУМОВА СТОИМЕНОВА  ************** 



8 ЙОРДАНКА СЛАВЕВА ЙОСИФОВА  ************** 

9 ТРИФОН СПАСОВ ТРИФОНОВ  ************** 

10 РУМЯНА МИЛАНОВА САНДАНСКА  ************** 

11 ВЕРОНИКА КРЪСТЕВА КОЛЕВА  ************** 

12 ТАТЯНА СТЕФАНОВА ВЕЛКОВА  ************** 

13 БОРИСЛАВА ИЛИЕВА МИЛАДИНОВА  ************** 

14 ЦВЕТА ИВАНОВА АНДОНОВА  ************** 

15 МАЯ ВАСИЛЕВА МАНАСИЕВА  ************** 

16 ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕШЕВ  ************** 

17 СЕРГЕЙ ТОШКОВ ЯНЕВ  
************** 

18 АДЕЛИНА РАЙЧОВА НИКОЛОВА  ************** 

 

Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния регистър 
на застъпниците на ОИК Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 г. 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването 
му по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

По т. 27 на дневния ред: Допълване на Решение № 201 от 30 октомври 2019 г. на ОИК 
Дупница. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

ОИК Дупница на свое заседание проведено на 30.10.2019г. прие Решение № 
201/30.10.2019г.  относно постъпила жалба с вх.№251/30.10.2019г. от Красимир Иванов 
Борисов - кандидат за общински съветник, регистриран под № 122 от листата на 
Български демократичен център в изборите за кмет и общински съветници на 
27.10.2019г., с която жалбоподателят Красимир Иванов Борисов желае да бъде 
извършено ново преброяване на бюлетините от СИК № 104800044, на което той или 
негов представител да присъства, след което ОИК Дупница да внесе необходимите 
корекции в протокола на СИК № 104800044. 

Тъй като единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е 
уредена в част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  
съответният Административен съд на Република България, ОИК Дупница е взела 
решение, с което ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Красимир Иванов Борисов 
- кандидат за общински съветник от листата на Български демократичен център в 
изборите за кмет и общински съветници на 27.10.2019г., като недопустима. 

В тази връзка е необходимо да се допълни постановеното Решение № 201/30.10.2019 г. 
както следва: Препраща  по компетентност  постъпилата в ОИК Дупница жалба от 
Красимир Иванов Борисов до  Административен съд Кюстендил. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т. 22 и  във връзка с чл. 459, 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 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

                              

                                            РЕШЕНИЕ № 234 

Допълва Решение 201/30.10.2019 г. съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, както следва: 
Препраща  по компетентност  постъпилата в ОИК Дупница жалба от Красимир Иванов 
Борисов до  Административен съд Кюстендил. 

В останалата част решението остава непроменено. 

Решението бе взето единодушно. 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по 
реда на чл. 88 от ИК. 

По т. 28 на дневния ред: Поправка на техническа грешка на Решение № 203 т.6  от 01 
ноември 2019 г. на ОИК Дупница  за замяна състава на СИК за участие във втори тур 
на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Общинска  избирателна комисия установи, че е допусната явна техническа грешка в 
Решение № 203 т.6 от 01 ноември 2019 г. на ОИК Дупница, относно замяната на 
състава на СИК. 

    В решение № 203 т.6 от 01 ноември 2019 г. на ОИК Дупница, вместо освобождава 
Евелина Димитрова Огнянова назначава Румяна Ангелова Гиргинова в СИК 104800036 
да се чете освобождава Евелина Димитрова Огнянова и назначава Румяна Ангелова 
Гиргинова в СИК 104800029. 

            На основание чл.85, ал.1, 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 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова 
Петрова, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова,Петър Людмилов Милев, Елка Костадинова Минчева, Ани Петрова 
Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, Александра Георгиева Маркова, Елена 
Йорданова Василева  и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 



                              

                                            РЕШЕНИЕ № 235 

Допуска поправка на явна техническа грешка   в  решение № 203 т.6 от 01 ноември 
2019 г. на ОИК Дупница, вместо освобождава Евелина Димитрова Огнянова назначава 
Румяна Ангелова Гиргинова в СИК 104800036 да се чете освобождава Евелина 
Димитрова Огнянова назначава Румяна Ангелова Гиргинова в СИК 104800029. 

       Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК – Дупница в 3 – дневен 
срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. 

 

 

 

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

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

                         /Ани Петрова Караджинова -Кьосева  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


