
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 32 

Дупница 

27.10.2019 г. 

 
На 27 октомври 2019 г. от 20.00 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. Извършване на замяна в състава на СИК  на територията на община Дупница по 
предложение на ПП „Движение за права и свободи“ , ПП „ГЕРБ“, ПП „ВОЛЯ“, ПП 
„АТАКА“  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 
27 октомври 2019 г.  

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

3. Сигнал входиран в ОИК – Дупница с Вх. № 236/27.10.2019г. в 10:51 часа, подаден 
от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, чрез упълномощено лице  Атанас Атанасов, 
относно нарушение на чл.184 от Избирателния кодекс. 

4. Заличаване на лице, упълномощено да представляват Местна коалиция „Движение 
заедно за промяна“ и заличаване на лице, упълномощено да представлява Коалиция 
„ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. 

5. Разглеждане на постъпил сигнал в ОИК-Дупница с вх. № 237/27.10.2019г. в 11:30 ч. 
6. Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. № 238/27.10.2019г. 
7. Разглеждане на постъпил сигнал в ОИК-Дупница с вх. № 239/27.10.2019г. в 11:40 ч. 
8. Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. № 240/27.10.2019г. в 13:40 

ч. 
9. Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. № 241/27.10.2019г. в 16:40 

ч. 

10. Жалба от Илиана Йорданова Гущерова, с ЕГН **********  с Вх. № 
242/27.10.2019г./17:01ч. 

11. Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. № 243/27.10.2019г. в 18:50 
ч. 

 

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



 
Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл. 20, ал. 1 от Изборния 
Кодекс. 
 
Заседанието бе открито в 20.00 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева 
Чомакова — председател на комисията. 
 
По т. 1 на дневния ред: Извършване на замяна в състава на СИК  на територията на 
община Дупница по предложение на ПП „Движение за права и свободи“ , ПП „ГЕРБ“, 
ПП „ВОЛЯ“, ПП „АТАКА“  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. №  230 /27.10.2019 г. в 07.50 часа 
 в Общинска избирателна комисия – Дупница  от Крум Стойчев Милев- 
упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ относно извършване на замени в 
състава на СИК на територията на община Дупница. 

Към предложението са приложени: 

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

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

 

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

 

ПП „ГЕРБ“ 

104800027 Освобождава като член Даниела Георгиева Димитрова 

Назначава като  член Красимира Атанасова Христова 

104800009 Освобождава като член Атанас Емилов Атанасов 

Назначава като  член Васил Миланов Димитров 

104800029 Освобождава като член Йорданка Асенова Маркова 

Назначава като  член Красимир Иванов Христов 

104800029 Освобождава като член Дора Кръстева Симеонова 

Назначава като  член Надежда Николова Стоянова 



104800053 Освобождава като член Анелия Асенова Сулева 

Назначава като  член Николина Борисова Митрина 

 

2. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 231/27.10.2019 г. в 7.51 часа 
 в Общинска избирателна комисия – Дупница  Валентина Пламенова Васева - 
упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ относно 
извършване на замени в състава на СИК на територията на община Дупница: 

Към предложението са приложени:  
 

Пълномощно от Емил Венев Атанасов в качеството си на председател и представляващ 
“ПП „Движение за права и свободи “, с което упълномощава Валентина Пламенова 
Васева да представлява ПП „Движение за права и свободи“ и да предлага лица за 
основния и резервния състав на СИК, на основание пълномощно от Председателя на 
ПП „Движение за права и свободи“ 
Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

104800009 Освобождава като член Надежда Георгиева Евтимова 

Назначава като  член Ангел Христов Божилов 

 

 

3. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 232/27.10.2019г. в 07.53 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“ 

104800014 Освобождава като член Васил Миланов Димитров 

Назначава като член Стоян Ангелов Цветков 

104800072 Освобождава като член Галина Иванова Тренчева - Николова 

Назначава като член Мая Милчова Василева 

 



4. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 233/27.10.2019 г. в 07.55 часа  в 
Общинска избирателна комисия – Дупница от Любка Стефанова Велинова - 
упълномощен представител на ПП „Атака“ относно извършване на замени в състава на 
СИК на територията на община Дупница: 

Към предложението са приложени: 

Пълномощно от Волен Николов Сидеров в качеството си на  представляващ 
политическа партия „Атака“, с което упълномощава Райчо Димитров Цветин да 
представлява ПП „Атака“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Пълномощно от Райчо Димитров Цветин, упълномощен от Волен Николов Сидеров 
,преупълномощава Любка Стефанова Велинова да предлага лица за основния и 
резервния състав на СИК. 

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

 

ПП „АТАКА“ 

104800060 Освобождава като член Зоя БорисоваДжерманска 

Назначава като член Евтим Миланов Дамянов 

 

5. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 234/27.10.2019 г. в 08.05 ч. в 
Общинска избирателна комисия – Дупница от Иво Николов Ников, представляващ 
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ относно извършване на 
замени в състава на СИК на територията на община Дупница: 

      Към списъкът са приложени: 

  Пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, 
представляващи Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  ОБЕДИНЕНИЕ“, с което 
упълномощават Иво Николов Ников да представлява Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 
БЪЛГАРИЯ -  ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за общински съветници 
и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Списъкът е представен и на технически носител в EXCEL формат. 

 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  ОБЕДИНЕНИЕ“ 

104800003 Освобождава като член Христо Николов Борисов 

Назначава като член Павел Борисов Михайлов 

 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе гласуване с 13 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева 
Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова 



Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова, Александра Георгиева Маркова, Петър Людмилов Милев  и на основание 
чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 175 

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

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

104800009 Освобождава като член Надежда Георгиева Евтимова 

Назначава като  член Ангел Христов Божилов 

 

 

ПП „ГЕРБ“ 

104800027 Освобождава като член Даниела Георгиева Димитрова 

Назначава като  член Красимира Атанасова Христова 

104800009 Освобождава като член Атанас Емилов Атанасов 

Назначава като  член Васил Миланов Димитров 

104800029 Освобождава като член Йорданка Асенова Маркова 

Назначава като  член Красимир Иванов Христов 

104800029 Освобождава като член Дора Кръстева Симеонова 

Назначава като  член Надежда Николова Стоянова 

104800053 Освобождава като член Анелия Асенова Сулева 

Назначава като  член Николина Борисова Митрина 

 

ПП „ВОЛЯ“ 

104800014 Освобождава като член Васил Миланов Димитров 

Назначава като член Стоян Ангелов Цветков 

104800072 Освобождава като член Галина Иванова Тренчева - Николова 

Назначава като член Мая Милчова Василева 

 

ПП „АТАКА“ 



104800060 Освобождава като член Зоя БорисоваДжерманска 

Назначава като член Евтим Миланов Дамянов 

 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  ОБЕДИНЕНИЕ“ 

104800003 Освобождава като член Христо Николов Борисов 

Назначава като член Павел Борисов Михайлов 

 

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. 2 на дневния ред: Извършване на замяна в състава на СИК  на територията на 
община Дупница по предложение на ПП „ВОЛЯ“ 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. № 235/27.10.2019 г. в 09.00 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“ 

104800002 Освобождава като член Николай Стоименов Билярски 

Назначава като член Снежана Каназирова Кашукеева 

 

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



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

 

                                            РЕШЕНИЕ № 176 

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

 

ПП „ВОЛЯ“ 

104800002 Освобождава като член Николай Стоименов Билярски 

Назначава като член Снежана Каназирова Кашукеева 

 

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. 3 на дневния ред: Сигнал входиран в ОИК – Дупница с Вх. № 236/27.10.2019г. в 
10:51 часа, подаден от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, чрез упълномощено лице  
Атанас Атанасов, относно нарушение на чл.184 от Избирателния кодекс. 
 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Подателя на сигнала уведомява, че на сградата срещу секция № 60 в с.Баланово има 
нерегламентирано поставени предизборни агитационни материали но ПП ГЕРБ с листа 
кандидати за общински съветници и кандидат за кмет на община. Според подателя на 
сигнала, сградата на която са поставени агитационните материали се намира на 
разстояние около 10 ( десет) метра, което е нарушение на разпоредбите на чл.184 от 
Избирателен кодекс. 
Към сигнала има приложен снимков материал от 4 снимки. 
 
Комисията по жалби и сигнали е изпратила на място членове на ОИК - Дупница за 
констатиране на твърдените нарушения. 
 
След незабавната проверка от членове на ОИК на място в СИК-104800060 с.  Баланово , 
при която бяха установени посоченото от подателя на сигнала нарушение и същите 
бяха премахнати. 
 
С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 ОИК Дупница, 



 

 

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

 

                                            РЕШЕНИЕ № 177 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл.184, ал 1. 
Решението не подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборен кодекс. 
 
По т. 4 на дневния ред: Заличаване на лице, упълномощено да представляват Местна 
коалиция „Движение заедно за промяна“ и заличаване на лице, упълномощено да 
представлява Коалиция „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. 
 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. №224/26.10.2019г. в 13:30 часа 
 в Общинска избирателна комисия – Дупница от Валентина Пламенова Васева- 
упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ относно извършване 
на замени в състава на СИК на територията на община Дупница. С решение № 169 
27.10.2019 година ОИК – Дупница е регистрирало лицето Иван Костадинов Филипов за 
член на СИК № 104800072. 

В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 234/27.10.2019 г. в 08.05 ч. в 
Общинска избирателна комисия – Дупница от Иво Николов Ников, представляващ 
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ относно извършване на 
замени в състава на СИК на територията на община Дупница. С решение № 175 от 
27.10.2019 година ОИК – Дупница е регистрирало лицето Павел Борисов Михайлов за 
член на СИК № 104800003. 

В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 235/27.10.2019 г. в 09.00 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. С решение № 176 от 27.10.2019 година ОИК 
– Дупница е регистрирало лицето Снежана Каназирова Кашукеева за член на СИК № 
104800002. 

След направени справки се установи, че лицето Павел Борисов Михайлов е 
регистрирано с решение № 156 от 25.10.2019 година като упълномощен представител 
на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ ; лицето Иван 
Костадинов Филипов е регистрирано с решение № 162 от 26.10.2019 година като 



упълномощен представител на Местна коалиция „Движение заедно за промяна“; 
лицето Снежана Каназирова Кашукеева е регистрирано с решение № 162 от 26.10.2019 
година като упълномощен представител на Местна коалиция „Движение заедно за 
промяна“. 

След като се запозна с представените документи, ОИК – Дупница намира, че 
следва да заличи лицата Павел Борисов Михайлов като упълномощен представител на 
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, Иван Костадинов 
Филипов година като упълномощен представител на Местна коалиция „Движение 
заедно за промяна“ и Снежана Каназирова Кашукеева  като упълномощен представител 
на Местна коалиция „Движение заедно за промяна“. 

На основание чл.96, във връзка с чл.66 от Изборния кодекс, ОИК – Дупница, 
 
След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 

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

 

                                            РЕШЕНИЕ № 178 

Заличава Иван Костадинов Филипов, с ЕГН ********** като упълномощен 
представител на Местна коалиция „Движение заедно за промяна“ в изборите за 
общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., и коригира списъка на 
упълномощени представители на интернет страницата на ОИК - Дупница.  

 
Заличава Павел Борисов Михайлов, с ЕГН ********** като упълномощен 

представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в 
изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., и коригира списъка на 
упълномощени представители на интернет страницата на ОИК - Дупница.  
 

Заличава Снежана Каназирова Кашукеева, с ЕГН ********* като упълномощен 
представител на Местна коалиция „Движение заедно за промяна“ в изборите за 
общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., и коригира списъка на 
упълномощени представители на интернет страницата на ОИК - Дупница.  

 
 
Решението може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 

По т. 5 на дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал в ОИК-Дупница с вх. № 
237/27.10.2019г. в 11:30 ч. 



Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

     Постъпил е сигнал  в ОИК –Дупница  с вх. № 237/27.10.2019г.  в 11:30 ч. от Радослав 
Радославов и Емилия Димитрова в качеството им на представители на МК „Движение 
заедно за промяна“, в който твърдят, че в избирателна секция 54 в с. Смораново, 
избирателят Иван Димитров е упражнил правото си на глас с рекламна тениски с 
надпис  ГЛАС НАРОДЕН и номер партията в бюлетината. В сигнала се твърди още, че 
свидетели на незаконните действия са членовете на СИК и представител на местната 
коалиция Михаил Костадинов Севдин.  
 
       С оглед на подаденият сигнал, комисията по жалби и сигнали е изпратила на място 
членове на ОИК - Дупница за констатиране на твърдените нарушения.  

       След незабавната проверка от членове на ОИК на място в СИК-104800054 в с. 
Самораново,  не бяха установени посочените в сигнала  нарушения. 

С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, 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, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева 
Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова 
Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова, Александра Георгиева Маркова, Петър Людмилов Милев  и на основание 
чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 179 

НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение на Изборния кодекс. 

        ОСТАВЯ подаденият сигнал  без уважение.  

         

Решението може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.  

По т. 6 на дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. № 
238/27.10.2019г. 

 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпила е жалба  в ОИК –Дупница  с вх. № 238/27.10.2019г. от Силвия Владимирова 
Славева – кандидат за общински съветник на община Дупница от Политическа партия 
„АБВ“ относно установено нарушение на правилата за провеждане на избори в 
изборния ден, нарушение на чл. 120 от Изборния кодекс  и по конкретно в това, че на 
27.10.2019г. след откриване на изборния ден в 28-ма секция в гр. Дупница, назначените 
за застъпници лица са получили разпореждане от зам. председателя на секционната 
избирателна комисия да напуснат определените за провеждане на избори места. 
Жалбоподателят счита, че с тези си действия  зам. председателя е нарушил 



разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от ИК,  съгласно която лицата определени за застъпници  
имат право да присъстват в изборното помещение при откриване и закриване на 
изборния ден, както и по време на гласуването.  
       Комисията по жалби и сигнали е изпратила на място членове на ОИК - Дупница за 
констатиране на твърдените нарушения.  

       След незабавната проверка от членове на ОИК на място в СИК-104800028 в гр. 
Дупница,  не бяха установени нарушения по чл.120, ал.1 ИК .  

С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, 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, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева 
Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова 
Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова, Александра Георгиева Маркова, Петър Людмилов Милев  и на основание 
чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 180 

        НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 120, ал. 1 от ИК. 

        ОСТАВЯ подадената жалба без уважение.  

         

Решението може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.  

По т. 7 на дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал в ОИК-Дупница с вх. № 
239/27.10.2019г. в 11:40 ч. 
 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпил е сигнал  в ОИК –Дупница  с вх. № 239/27.10.2019г.  в 11:40 ч. от Росен  
Тимчев  като пълномощник на ПП  „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, в който твърди, че в 
избирателна секция 54 в с. Смораново, е забелязал  избиратели, които гласуват 
облечени с тениски с име и номер на местна политическа партия -  ГЛАС НАРОДЕН. В 
сигнала се твърди още, че свидетели на незаконните действия са членовете на СИК и 
застъпници на партии.  
 
       С оглед на подаденият сигнал, комисията по жалби и сигнали е изпратила на място 
членове на ОИК - Дупница за констатиране на твърдените нарушения.  

       След незабавната проверка от членове на ОИК на място в СИК-104800054 в с. 
Самораново,  не бяха установени  посочените в сигнала нарушения .  

С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, 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, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева 
Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова 
Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова, Александра Георгиева Маркова, Петър Людмилов Милев  и на основание 
чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 181 

НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение на Изборния кодекс. 

        ОСТАВЯ подаденият сигнал  без уважение.  

         

Решението може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.  

По т. 8 на дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. № 
240/27.10.2019г. в 13:40 ч. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпила е жалба в ОИК –Дупница  с вх. № 240/27.10.2019г.  в 13:40 ч. от Ивайло 
Валериев Петров, представляващ   Коалиция от партии „БСП  за България“ чрез Атанас 
Василев Атанасов – преупълномощено лице. 
 Жалбоподателя сигнализира, че на 27.10.2019г. към 12:00 часа кандидатът за общински 
съветник Крум Милев от ПП „ГЕРБ“ е публикувал на личния си профил в социалната 
мрежа Фейсбук прогнозни резултати в проценти за кандидатите за кмет на Община 
Дупница – Първан Дангов и Методи Чимев, позовавайки се на една от две 
социологически агенции, които според него извършват проучване сред избирателите на 
територията на общината. В жалбата се твърди, че  публикацията цели да манипулира 
общественото мнение и представлява нарушение на изборното законодателство, като 
нарушена е посочена разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс. Допълнено е и 
че според информация на жалбоподателя, в деня на изборите – 27.10.2019г. не се 
провежда социологическо проучване.Към жалбата  е  приложен 1 бр. снимков 
материал.  
 
       С оглед на подаденият сигнал, комисията по жалби и сигнали е проверила  за 
констатиране на твърдените нарушения профила в социалната мрежа, за който се 
твърди, че е публикувана информацията, първопричина за жалбата. 
Комисията установява посоченото от подателя на жалбата нарушение и са дадени 
указания публикацията да бъде изтрита от администриращия профила на кандидата за 
общински съветник Крум Милев от ПП „ГЕРБ“. 
При последваща проверка  ОИК Дупница установява, че публикацията е изтрита. 
С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 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, Ани Петрова 
Караджинова  - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева 
Костова, Роза Василева Атанасова, , Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова 
Филатова – Борисова, Георги Янков Георгиев, , Василка Кръстева Софрониева – 
Костадинова, Александра Георгиева Маркова, Петър Людмилов Милев  и на основание 
чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 

                                            РЕШЕНИЕ № 182 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на Изборния кодекс. 

Решението не подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.88 от Избирателен 
кодекс.     
                                               

По т. 9 на дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. 
№ 241/27.10.2019г. в 16:40 ч. 

 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпила е жалба в ОИК –Дупница  с вх. № 241/27.10.2019г.  в 16:40 ч. от 
Красимир Георгиев от предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ - Дупница. 

Жалбоподателя сигнализира, че на 27.10.2019 г. пред 70-та избирателна секция в 
с. Крайници в противоречие със закона в изборния ден се извършва политическа 
агитация в полза на кандидата за кмет от „Народен съюз“  Марияна Димитрова. 
Агитацията се извършвала от Цанка Лукарова, която се представяла за застъпник на 
Димитрова. Твърди се, че Лукарова си позволявала открито да агитира избирателите да 
гласуват за Димитрова. Твърди се, че въпреки предупрежденията от страна на 
представители на ПП “ГЕРБ“ да прекрати незаконите действия, същата се е отказала да 
се съобрази с това. 
       С оглед на подаденият сигнал, комисията по жалби и сигнали е проверила  за 
констатиране на твърдените нарушения  на място в секция № 104800070, в с. Крайници, 
ОУ „Христо Ботев“ и след разговор с всички представители от  секционната  комисия и 
представителят на реда охраняващ изборния ден, установи че не са налице описаните в 
жалбата обстоятелства. 
 

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



 

                                            РЕШЕНИЕ № 183 

НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение на Изборния кодекс. 

        ОСТАВЯ подаденият сигнал  без уважение 

 

По т. 10 на дневния ред: Жалба от Илиана Йорданова Гущерова, с ЕГН *********  с 
Вх. № 242/27.10.2019г./17:01ч. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Жалбоподателката Илиана Йорданова Гущерова, в качеството си на 
гласоподавател смята, че в СИК № 104800059 с.Яхиново, общ.Дупница и е отказано да 
упражни правото и на глас.  

По нейна информация на предходните местни избори, както и на избори за 
депутати за Европарламент, е упражнила правото си на глас в същата секция, като в 
периода между упоменатите избори и изборите за кмет на община и общински 
съветници на 27.10.2019г. не са настъпили промени в обстоятелствата по данни от 
личната и карта. 

Предвид горното, ОИК Дупница извърши проверка в служба ГРАО община 
Дупница, от която се установи, че жалбоподателката е с  постоянен адрес с.Яхиново, 
ул.“П.Р.Славейкив“№ 16, заявен от 23.11.2000г. Настоящият адрес на лицето е 
Германия от 01.04.2019г. ОИК Дупница извършва и повторна проверка на 
http://www.grao.bg/elections/ по ЕГН на жалбоподателката, видно от която лицето с това 
ЕГН не отговаря на условията за включване в избирателните списъци, поради липсата 
на отседналост. 

 

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

 

                                            РЕШЕНИЕ № 184 

Жалбоподателката Илиана Йорданова Гущерова, с ЕГН ********* няма право да 
гласува поради липса на отседналост по чл.38, ал.2, т.8  от Изборен кодекс. 



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

 

По т. 11 на дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба в ОИК-Дупница с вх. № 
243/27.10.2019г. в 18:50 ч. 
 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпила е жалба в ОИК –Дупница  с вх. № 243/27.10.2019г.  в 18:50 ч. от 
Коалиция БСП за България чрез Атанас Атанасов. 

Жалбоподателя сигнализира, че пред секциите в двора на училище „Неофит 
Рилски“ град Дупница се извършва явна агитация за ПП „ГЕРБ“ от лицето Калин 
Ленинов Георгиев.Твърди се , че същият извозва организирано избиратели от Гиздова 
махала до изборните помещения,намиращи се е ОУ „Неофит Рилски“, което е в 
нарушение на изборното законодателство.  

 
       С оглед на подаденият сигнал, комисията по жалби и сигнали е проверила  за 
констатиране на твърдените нарушения  на място в двора на училище „Неофит Рилски“ 
град Дупница.Проведени са разговори с всички секционни комисии на територията на 
училището.Проведе се разговор и с двама представители на реда, охраняващи изборния 
ден. Всички заявиха, че изборния ден протича нормално, няма никакви нарушения и 
сигнали.  

 

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

 

                                            РЕШЕНИЕ № 185 

НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение на Изборния кодекс. 

        ОСТАВЯ подаденият сигнал  без уважение 

 

 

 

 

                                                    Председател: ………………………….. 



                                     / Мария Георгиева Чомакова/  
   
                                                       Секретар: ………………………………. 

                             /Ани Петрова Караджинова -Кьосева / 
 

 

 

 

 


