
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 34 

Дупница 

30.10.2019 г. 

 
На 30 октомври 2019 г. от 17.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 
 
1. Извършване на замяна в състава на СИК  на територията на община Дупница по 
предложение на ПП „АТАКА“  и Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ  при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

2. Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа за 
втори тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019 г. – 
удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане 
на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил, за определяне на 
двама упълномощени членове на ОИК Дупница, предложени от различни партии и 
коалиции, които в изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. но ЦИК, да участват 
в запечатването на определено със заповед на областния управител помещение за 
съхранение на бюлетините и удостоверяват с подписите си датата и часа на поставяне 
на лентата – подписана от всички членове на ОИК , подпечатана с нейния печат. 

3. Жалба от инж. Красимир Иванов Борисов – кандидат за общински съветник от 
листата на Български демократичен център в изборите за кмет и общински съветници 
на 27.10.2019г. 
 
 
 
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, Елена Йорданова 
Василева 
 
 
ОТСЪСТВАХА: Ани Петрова Караджинова – Кьосева, Георги Янков Георгиев, 
Александра Георгиева Маркова 
 
 
Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл. 20, ал. 1 от Изборния 
Кодекс. 
 
Заседанието бе открито в 17.00 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева 
Чомакова — председател на комисията. 
 



По т. 1 на дневния ред: Извършване на замяна в състава на СИК  на територията на 
община Дупница по предложение на ПП „АТАКА“  и Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ  
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. № 250/30.10.2019 г. в 09.31 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“ 

104800010 Освобождава като председател Йорданка Николова Милошева 

Назначава като председател Веселин Веселинов Грънчаров 

 

2. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№ 255/30.10.2019 г. в 14.20 
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“ 



104800005 Освобождава като член Райка Методиева Георгиева 

Назначава като член Георги Миланов Лозански 

 

104800006 Освобождава като член Райка Методиева Георгиева 

Назначава като член Георги Миланов Лозански 

 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе гласуване с 10 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, 
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 № 199 

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

ПП „АТАКА“ 

104800010 Освобождава като председател Йорданка Николова Милошева 

Назначава като председател Веселин Веселинов Грънчаров 
 

 

 

  

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

Коалиция“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

104800005 Освобождава като член Райка Методиева Георгиева 

Назначава като член Георги Миланов Лозански 

 

104800006 Освобождава като член Райка Методиева Георгиева 

Назначава като член Георги Миланов Лозански 

 

 

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. 2 на дневния ред: Осъществяване на контрол при предаването и приемането на 
изборните книжа за втори тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 
03.11.2019 г. 
 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа за втори 
тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019 г. – удостоверения 
и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на 
транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил, за определяне на 
двама упълномощени членове на ОИК Дупница, предложени от различни партии и 
коалиции, които в изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. но ЦИК, да участват 
в запечатването на определено със заповед на областния управител помещение за 
съхранение на бюлетините и удостоверяват с подписите си датата и часа на поставяне 
на лентата – подписана от всички членове на ОИК , подпечатана с нейния печат. 

    На основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Решение № 993-
МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Дупница 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе гласуване с 10 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, 
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 № 200 

     Упълномощава – Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева - 

Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия – Дупница да приемат за 
втори тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019 г. 
отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват 
контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както 
и да подписват съответните приемо - предавателни протоколи. 

    Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева-

Костадинова  - членове на Общинска избирателна комисия - Дупница да участват при 
предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за втори тур на изборите за 
кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019 г., съвместно с представител на 
Областна администрация – Кюстендил по предварително утвърден график в 
присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, да 
подпишат приемо-предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните 
средства с хартиени бюлетини до сградата на Областна администрация – Кюстендил. 

     Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева-

Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия - Дупница да 



осъществят контрол по разпределението на хартиените бюлетини, съвместно с 
Областна администрация – Кюстендил  и подпишат приемо -предавателните 
протоколи, във връзка с произвеждането на изборите за кмет на община и кмет на 
кметство на 03.11.2019 г.. 

     Упълномощава  - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева-

Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия – Дупница да предадат 
изборни книжа и материали при тяхното разпределение на община Кюстендил, както и 
да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи, съвместно с представител 
на Областна администрация – Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за 
кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019 г. 

     Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева-

Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия - Дупница да участват 
съвместно с Областна администрация – Кюстендил при приемане и предаване на 
всякакви други изборни книжа и документи, неописани по-горе на Общинска 
администрация - Дупница, във връзка с произвеждането на изборите за кмет на община 
и кмет на кметство на 03.11.2019 г. 

     Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева-

Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия – Дупница  /заедно/ да 
съгласуват предоставената от Областна администрация – Кюстендил  и Община 
Дупница - документация, във връзка с възлагане изработването и/или доставянето на 
изборните книжа и материали. 

Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева 
– Костадинова да осъществяват  контрол при предаването и приемането на изборните 
книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и 
съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил, ще 
участват в запечатването на определено със заповед на областния управител 
помещение за съхранение на бюлетините и удостоверяват с подписите си датата и часа 
на поставяне на лентата – подписана от всички членове на ОИК , подпечатана с нейния 
печат. 

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

По т. 3 на дневния ред: Жалба от инж. Красимир Иванов Борисов – кандидат за 
общински съветник от листата на Български демократичен център в изборите за кмет и 
общински съветници на 27.10.2019г. 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпила е 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.  

В жалбата се прави оплакване, че членовете на СИК № 104800044 са допуснали 
сериозно нарушение на Изборния кодекс при преброяването на преференциите за 
партия БДЦ и некоректно са ги отразили при попълването на протокола с изборните 
резултати.  

Жалбоподателят отбелязва, че той, и още 5 избиратели – членове на неговото 
семейство и роднини са гласували преференциално за него в СИК № 104800044, а в 



протокола с изборните резултати от тази секция няма нито един отбелязан глас за № 
122 от листата на БДЦ ( Български демократичен център).  

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. 

С така формулирани искания жалбата е недопустима. 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. 
 

С оглед на изложеното жалбата е недопустима 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 10 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, 
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 № 201 

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

 

 

 

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

                           / Мария  Георгиева Чомакова/                                                             

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

                         / Ани Петрова Караджинова -Кьосева / 


