
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 37 

Дупница 
03.11.2019 г. 

 
На 03 ноември 2019 г. от 08.00 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 „ГЕРБ“ и  ПП „Движение за права и 
свободи “ , при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 03 
ноември 2019 г.  

2. Заличаване на лице, упълномощено да представлява Коалиция „БСП за 
България“.  

3. Препратена от ЦИК с изх. № МИ – 15 - 1399 от 02.11.2019 година жалба 
за разглеждане по компетентност от ОИК – Дупница.  

4. Заличаване на лице, регистрирано като застъпник на Коалиция  „БСП за 
БЪЛГАРИЯ“  

5. Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община 
Дупница по предложение на Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“  

6. Заличаване на лице, регистрирано като застъпник на ПП „Партия на 
ЗЕЛЕНИТЕ“ 

7. Жалба постъпила в ОИК – Дупница с Вх.№ 314/03.11.2019г., подадена от 
Атанас Василев Атанасов, в качеството му на преупълномощен 
представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

8. Сигнал постъпил в ОИК – Дупница с Вх.№ 315/03.11.2019г., в 11:20 часа, 
подаден от Атанас Василев Атанасов, в качеството му на 
преупълномощен представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

9. Сигнал постъпил в ОИК – Дупница  в 13:34часа от  ПП „ ГЕРБ“. 
10. Разглеждане на постъпил сигнал  в ОИК-Дупница с вх. № 316/03.11.2019г. 

в 14:10ч. 
11. Разглеждане на постъпил сигнал  в ОИК-Дупница с вх. № 317/03.11.2019г.  
12. Постъпила жалба с Вх.№ 318/03.11.2019г./16:00 часа от Атанас Василев 

Атанасов в качеството му на преупълномощен представител на Коалиция 
„ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

13. Заличаване регистрация на застъпници издигнати от ПП „Български 
демократичен център“- БДЦ ,   ПП “Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ и ПП „ГЛАС 
НАРОДЕН“ . 

14. Постъпил сигнал в ОИК Дупница с вх. № 319/03.11.2019г. 17:00 ч. от 
Атанас Василев Атанасов, в качеството му на преупълномощен 
представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.  

15. Заличаване на лице, упълномощено да представлява ПП „ГЕРБ“.  
16. Постъпил сигнал в ОИК Дупница с вх. № 321/03.11.2019г. 17:59 ч. от 

Лидия Павлова, в качеството и на главен редактор на информационният 
сайт „4власт“. 



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 08.00 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 „ГЕРБ“ и  ПП 
„Движение за права и свободи “ , при произвеждане на втори тур на изборите за 
кметове на 03 ноември 2019 г.  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

1. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№ 310/03.11.2019г. в 07:40 
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. 

 

104800010 Освобождава като член  Мария Костадинова Димитрова 

Назначава като член Димитър Петров Янев 

 

104800041 Освобождава като член  Недка Стойчева Василева 

Назначава като член Кирка Георгиева Златарска  

 



2. В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх. № 311/03.11.2019 г. в 
07:50 часа  в Общинска избирателна комисия – Дупница - от Емил Венев 
Атанасов в качеството си на председател и представляващ ПП „Движение 
за права и свободи “ 

Към предложението е представено пълномощно № 116 от 07.08.2019г. от 
Мустафа Сали Карадайъ в качеството му на председател на ПП 
„Движение за права и свободи “ 

Предложението е представено и на технически носител в EXCEL формат. 

 

104800015 Освобождава като член  Славянка Костадинова Бучинска 

Назначава като член Юлия Иванова Орозова 

 

104800019 Освобождава като член  Цветанка  Георгиева  Първанова 

Назначава като член Славянка Костадинова Бучинска  

 

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 № 236 

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

                  ПП „ГЕРБ“ 
 

104800010 Освобождава като член  Мария Костадинова Димитрова 

Назначава като член Димитър Петров Янев 

 

104800041 Освобождава като член  Недка Стойчева Василиева 

Назначава като член Кирка Георгиева Златарска  



 

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 

 

104800015 Освобождава като член  Славянка Костадинова Бучинска 

Назначава като член Юлия Иванова Орозова 

 

104800019 Освобождава като член  Цветанка  Георгиева  Първанова 

Назначава като член Славянка Костадинова Бучинска  

 

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: Заличаване на лице, упълномощено да представлява 
Коалиция „БСП за България“.  
 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

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 38 
броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за кмет на 
община  и  кметове на кметства насрочени за 03.11. 2019 г. С Решение № 
232/02.11.2019г. лицето Тунка Руменова Асенова е регистрирана като 
упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.  
               След направени справки се установи, че лицето Тунка Руменова 
Асенова  е регистрирано  с Решение № 120 от 30.09.2019 година на ОИК –
Дупница, като член на СИК  от „КПОП“ ; 
                След като се запозна с представените документи, ОИК – Дупница 
намира, че следва да заличи лицето  Тунка Руменова Асенова   като 
упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,  

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, 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 № 237 

Заличава Тунка Руменова Асенова, с ЕГН 7605237392 като упълномощен 
представител на  Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за кмет на община  
и  кметове на кметства на 03.11.2019г., 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. 3 на дневния ред: Препратена от ЦИК с изх. № МИ – 15 - 1399 от 
02.11.2019 година жалба за разглеждане по компетентност от ОИК – Дупница.  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ЦИК е постъпила жалба от сдружение „ГИСДИ“ с вх. № МИ – 18 – 46 от 
01.11.2019 година, която ЦИК с изх. № МИ – 15 - 1399 от 02.11.2019 година 
препраща на ОИК – Дупница за разглеждане по компетентност. В жалбата 
сдружение „ГИСДИ“ твърди, че тяхната наблюдателка Стефка Иванова Зашева 
на 27.10.2019 година в 23.50 ч. е установила извършване на нарушение от 
страна на членовете на СИК, чакащи да подадат в ОИК – Дупница изборните си 
книжа. За това е сигнализирала ОИК – Дупница първо устно, но поради не 
получаване на обяснения после и писмено със сигнал с вх. № 245 от 28.10.2019 
година в 00.13 ч. като до 01.11.2019 година няма взето решение от ОИК – 
Дупница по сигнала. 

Предвид горе изложеното ОИК – Дупница допуска препратената по 
компетентност жалба от сдружение „ГИСДИ за разглеждане по същество. 

Фактическата обстановка по подадения сигнал с вх. № 245 от 28.10.2019 
от Стефка Зашева е следната: 

Около 22.30 ч. на 27.10.2019 година блокира системата на 
информационно обслужване. Чакайки отстраняването на проблема, с цел 
оптимизиране на процеса по прием на изборните документи, представител на 
ОИК – Дупница излезе в коридора, където чакат членовете на СИК и започна да 
проверява ксерокс копията от черновите на протоколите. Благодарение на така 
извършената проверка след отстраняването на проблема на информационно 



обслужване, информацията на вече проверените СИК беше въведена по – 
бързо. По време на проверката представителят на ОИК  - Дупница бе със 
съответният отличителен знак.  

След отстраняването на проблема преди полунощ на 27.10.2019 година 
Стефка Зашева подава устен сигнал в ОИК – Дупница, че: „Членове на 65 СИК 
отварят пликовете с оригинални протоколи и вадят и драскат по тях“ и „90% от 
почти всички СИК /25 на брой в момента/ не са запечатили пликовете с 
протоколите!“. Стефка Зашева показва снимков материал на телефона си в 
подкрепа на твърденията си. Снимката е една, на нея е сниман представителят 
на ОИК в момент на извършване на проверка на ксерокс копие на чернова на 
СИК 9. На госпожа Зашева бе обяснено, че на показаната от нея снимка е 
представителя на ОИК – Дупница, както и какво прави. На твърдението и, че 
подобна проверка е незаконна и бе отговорено, че предвид факта, че 
проверката е на ксерокс копие на чернова, с която разполагат всички 
застъпници и представители, то тя е допустима. Също така и бе обяснено 
разликата между ксерокс копие на чернова и оригинален протокол. Дадена и бе 
и информация, че ако членове на СИК установят грешки, то те могат да бъдат 
поправяни дори и върху беловата на протокола, съгласно т. 4 от решение № 
1180 – МИ/24.09.2019 година на ЦИК.  

Въпреки изчерпателният отговор, представителката на сдружение 
„ГИСДИ“ подава идентичен сигнал в писмен вид на 28.10.2019 година в 00.13 ч. 
в сигнала посочва, че разполага със снимков материал, който обаче не бе 
приложен към сигнала. С цел окомплектоване на сигнала и бе предоставена 
електронната поща на ОИК – Дупница, с цел да изпрати липсващия снимков 
материал. До 02.11.2019 година такъв не пристигна в ОИК – Дупница в хартиен 
вид или на електронен носител, но присъства в жалбата на сдружение „ГИСДИ“ 
до ЦИК. 

Разглеждайки снимковият материал, непредставени в ОИК – Дупница, но 
приложени към препратената жалба на сдружение „ГИСДИ“, ОИК – Дупница 
установи, че на едната снимка е чантата с изборната документация на СИК 50, 
но не може да се установи, дали членовете държат белова или ксерокс копие 
на чернова. От другата приложена снимка не е видно на чия секционна 
избирателна комисия, са сниманите изборни книжа. 

От така приложеният снимков материал, ОИК – Дупница допуска, че е 
възможно членовете на СИК да поправят белови на протоколи, ако са 
установили грешка, извън т.8 и т.10 от тях. ЦИК в решение № 1180-
МИ/24.09.2019г. допуска поправки на грешки, които не са от такова естество, че 
не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В т.4 от 
това решение се указва и начина за поправката на такива грешки, като 
очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на 
резултата. 

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 № 238 

Отхвърля допуснатата за разглеждане по същество жалба от сдружение 
„ГИСДИ“ като неоснователна.        

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

По т. 4 на дневния ред: Заличаване на лице, регистрирано като застъпник на 
Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е заявление  с вх. № 312/03.11.2019 год., 09:30 ч. в Общинската 
избирателна комисия  от Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  от Атанас Василев 
Атанасов -преупълномощен представител на Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“  
за заличаване регистрацията на застъпник, издигнат от  Коалиция „БСП за 
БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 год. 

Към заявлението  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. 

В заявлението постъпило от Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“  се заявява 
оттеглянето регистрацията на 1 брой застъпник – Николет Венциславова 
Темелакиева с ЕГН 0147252835, регистрирана като застъпник с решение № 
146/23/10/2019г. на ОИК – 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 № 239 

Заличава регистрацията на Николет Венциславова Темелакиева с ЕГН 
0147252835 като застъпник на  Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“.  

Анулира издаденото удостоверение.  

 
Решението може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния 
кодекс. 
 
По т. 5 на дневния ред:  Извършване на замяна в състава на СИК на 
територията на община Дупница по предложение на Коалиция  „БСП за 
БЪЛГАРИЯ“  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпило е заявление  с вх. № 313/03.11.2019 год., 09:31 ч. в Общинската 
избирателна комисия  от Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  от Атанас Василев 
Атанасов -преупълномощен представител на Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“  
за заличаване регистрацията на застъпник, издигнат от  Коалиция „БСП за 
БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за втори тур за кмет на община и кметове 
на кметства на 03.11.2019 година. 

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 EXCEL формат. 

 

КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 

104800057 Освобождава като член  Теодора Костадинова Попова 

Назначава като член Николет Венциславова Темелакиева 

 

                                       

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 № 240 

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

КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 

104800057 Освобождава като член  Теодора Костадинова Попова 

Назначава като член Николет Венциславова Темелакиева 

 

Издава удостоверение на новоназначения член на СИК.  

 
Решението може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния 
кодекс. 
 
По т. 6 на дневния ред: Заличаване на лице, регистрирано като застъпник на 
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. №01/11.10.2019 г. в 11,00 ч. от 
регистъра на застъпница от Йонко Йорданов Гергов упълномощен 
представител на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, за регистрация на 58 бр. 
застъпници за кандидатска листа за общински съветници  и за кмет на кметство 
с. Червен брег в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 
2019 г. С решение № 128/14.10.2019 г. лицето Кирка Георгиева Златарска, с 
ЕГН 5305202832  е регистрирано като застъпник на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 

 

В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№ 310/03.11.2019г. в 07:40 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. Със същото лицето Кирка 
Георгиева Златарска, с ЕГН 5305202832  е предложена за член на СИК и с 
решение № 236 от 03.11.2019 година е регистрирана като член на 
СИК104800041. 
 
След като се запозна с представените документи, ОИК – Дупница намира, че 
следва да заличи лицето Кирка Георгиева Златарска като застъпник на ПП 
„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 

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, 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 № 241 

Заличава Кирка Георгиева Златарска, с ЕГН *************като застъпник на ПП 
„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 

 

Анулира издаденото удостоверение.  

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

По т. 7 на дневния ред: Жалба постъпила в ОИК – Дупница с Вх.№ 
314/03.11.2019г., подадена от Атанас Василев Атанасов, в качеството му на 
преупълномощен представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК – Дупница е постъпила жалба  с вх. № 314/03.11.2019г., 10:30 ч. 
подадена от Атанас Василев Атанасов, в качеството му на преупълномощен 
представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Жалбата е адресирана и до 
Председателя на СИК № 104800019.  

Жалбоподателят твърди, че членовете на комисията в СИК № 104800019 са  
допуснали гласуване от избирател с повредена лична карта, без същият да 
представи оригинално удостоверение за издаване на лични документи. 

ОИК – Дупница допуска жалбата за разглеждане по същество. 

Предвид факта, че в жалбата не се уточнява дали личната карта на избирателя 
е била увредена така, че да не се виждат основни реквизити по нея като номер 
на документа, име и ЕГН, ОИК – Дупница провежда телефонен разговор с 
председателя на СИК № 104800019, а по-късно представители на ОИК – 
Дупница посещават секцията и на място. 

Установено е, че личната карта на избирателя е била отчупена от единият край 
. Въпреки счупването личните данни в картата са били  незасегнати,  за да 
бъде взето решение за недопускане на избирател до гласуване по чл. 100, ал. 4 
от членовете на СИК № 104800019.  



 С оглед на гореизложеното  СИК № 104800019 са допуснали лицето с 
повредена лична карта да упражни избирателното си право.  

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 № 242 

Отхвърля допуснатата за разглеждане по същество жалба, подадена от Атанас 
Василев Атанасов в качеството му на на преупълномощен представител на 
Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,   като неоснователна. 

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

 

По т. 8 на дневния ред: Сигнал постъпил в ОИК – Дупница с Вх.№ 
315/03.11.2019г., в 11:20 часа, подаден от Атанас Василев Атанасов, в 
качеството му на преупълномощен представител на Коалиция „ БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ“. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК – Дупница е постъпил сигнал  с вх. № 315/03.11.2019г., 11:20 ч. подаден 
от Атанас Василев Атанасов, в качеството му на преупълномощен 
представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. В сигнала се твърди, че член 
на СИК № 10480072 – Тунка Руменова Асенова е нарушила чл.227 от Изборния 
кодекс, като при гласуването и в качеството на избирател в СИК № 10480002 е 
заснела вота си. Подателя на сигнала  се обръща към ОИК - Дупница, за да  
бъдат взети всички предвидени в закона мерки по отношение на Тунка 
Руменова Асенова, както и да бъде отзована като член на СИК № 10480002. 

 

Предвид факта, че Тунка Руменова Асенова, съгласно чл.93, ал.2 от ИК е 
длъжностно лице по смисъла на Наказателният 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 № 243 

Приема за сведение сигнала и го изпраща за разглеждане по компетентност 
към Районна Прокуратура гр.Дупница 

 

По т. 9 на дневния ред: Сигнал постъпил в ОИК – Дупница  в 13:34часа от  ПП 
„ ГЕРБ“. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК – Дупница е постъпил устен  сигнал в 13:34 ч. подаден от ПП „ГЕРБ“, с 
който се сигнализира, че на по-малко от 50м от избирателни секции № 
104800027 , № 104800028, № 104800029 и № 1048000030  разположени в 
ПГХВХТ гр. Дупница има нерегламентирано поставени предизборни 
агитационни материали – плакати на кандидат за кмет от Коалиция „БСП за 
България“ Първан Дангов. 

С оглед на подадения сигнал, членове на ОИК извършиха незабавна проверка 
на място, за която са съставили снимков материал. При извършената проверка 
беше установено нерегламентирано поставяне на агитационни материали на 
кандидата за кмет от Коалиция „БСП за България“ поставени на по-малко от 
50м от  избирателни секции № 104800027, № 104800028, № 104800029 и № 
104800030 разположени в ПГХВХТ, което е в противоречие с разпоредбата на 
чл. 184, ал. 1  от ИК и същите бяха премахнати. 

С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22  във връзка с чл. 184, ал. 1 
от ИК, ОИК 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 № 244 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл.184, ал 1 от ИК.  

 

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

По т. 10 на дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал  в ОИК-Дупница с 
вх. № 316/03.11.2019г. в 14:10ч. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

     Постъпил е сигнал в ОИК –Дупница  с вх. № 316/23.10.2019г. в 14,10 ч.  от 
Красимир Георгиев – преупълномощен представител на ПП ГЕРБ – Дупница,  
изразяващо се в това, че на 03.11.2019г., в изборния ден, в района  на ПГ „Акад. 
Сергей Коральов“, където са разположени 6 избирателни секции, 
представители и застъпници на ПП ГЕРБ са забелязали два джипа „Мицубиши 
Паджеро“  с регистрационни номера СВ 2168 ММ и СА 3388 ХМ, с които се 
извозват избиратели от близкия квартал  „Каваклия“. В горепосочените 
автомобила са забелязани лицата Георги Градевски, бивш кандидат за кмет на 
Дупница от ПП „АБВ“, и неговият баща. Според твърденията на 
представителите на ПП ГЕРБ избирателите са инструктирани от Градевски и 
баща му да гласуват за кандидата за кмет на БСП Първан Дангов, като 
представителите имат съмнения, че организираното от тях гласуване се 
извършва след предварително закупуване на гласовете на избирателите, като 
разплащането се извършва в двата джипа. 
 
С оглед на изложеното ОИК 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 № 245 

Приема за сведение сигнала и го изпраща за разглеждане по компетентност 
към Районна Прокуратура гр.Дупница 



По т. 11 на дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал  в ОИК-Дупница с 
вх. № 317/03.11.2019г.  

 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

Постъпил е сигнал в ОИК –Дупница  с вх. № 317/23.10.2019г. в 14,18 ч.  от 
Красимир Георгиев – Предизборен щаб на ПП ГЕРБ – Дупница,  изразяващо се 
в това, че на 03.11.2019г., в изборния ден, в района  на ОУ „Неофит Рилски“, 
където са разположени избирателни секции, представители и застъпници на 
ПП ГЕРБ са забелязали   поставени предизборни листовки по предните стъкла 
на автомобили, като същите са издадени от „БСП за България“ с лика на 
кандидата им за кмет на община Дупница Първан, както и с отбелязване на 
неговия номер в бюлетината.  В сигнала се твърди, че същото представлява 
грубо нарушение със забраната, установена в Изборния кодекс, забраняващ 
извършване на агитация в изборния ден в полза на кандидат, участник в 
изборите. Към сигнала не са приложени доказателства.  
       С оглед на подадения сигнал, членове на ОИК извършиха незабавна 
проверка на място, при която не е установено посоченото в жалбата 
нарушение. 

       Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК 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 № 246 

СЧИТА  подадената жалба за неоснователна. 

        НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 184, ал. 1 от ИК.       

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

 

По т. 12 на дневния ред: Постъпила жалба с Вх.№ 318/03.11.2019г./16:00 часа 
от Атанас Василев Атанасов в качеството му на преупълномощен представител 
на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 



Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК – Дупница е постъпила жалба  с вх. № 318/03.11.2019г., 16:00 ч. 
подадена от Атанас Василев Атанасов, в качеството му на преупълномощен 
представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Жалбата е адресирана и до 
Председателя на СИК № 104800019.  

Жалбоподателят твърди, че председателят на СИК № 104800019 е осъществил 
физически натиск – дърпал за ръката и е принудил да напусне изборното 
помещение Гълъбина Недкова – застъпник на КП „БСП за България“ в същата 
секция. Повод за поведението на председателя е обстоятелството, че госпожа  
Недкова е сигнализирала членовете на СИК № 104800019 за опит на избирател 
да гласува повторно с чужда лична карта в избирателната секция. 

Членове на ОИК – Дупница извършиха проверка на място, но ОИК-
Дупница не е компетентна да се произнесе по твърденията за упражнен 
физически натиск. 
 

С оглед на изложеното ОИК 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 № 247 

Приема за сведение сигнала и го изпраща за разглеждане по 
компетентност към Районна Прокуратура гр.Дупница 

 

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

                                        

По т. 13 на дневния ред: Заличаване регистрация на застъпници издигнати от 
ПП „Български демократичен център“- БДЦ ,   ПП “Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ и ПП 
„ГЛАС НАРОДЕН“ . 
 
 



Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

1.В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № 184/23.10.2019г. в 9:30 ч. от 
регистъра на застъпници от Антоанела Видинова Балтаджиева, упълномощен 
представител на ПП „Български демократичен център“- БДЦ за регистрация на 
46 бр. застъпници за кандидатска листа за общински съветници  и за кмет на 
кметство в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. В 
списъка е посочено лицето Веселин Веселинов Грънчаров, който е регистриран 
за застъпник с решение № 150/24.10.2019 година. 

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. В предложението 
фигурира лицето Веселин Веселинов Грънчаров, същият е регистриран за 
председател на СИК № 104800010 с решение № 199/30.10.2019 година. 

2. В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № 01/11.10.2019 г. в 11,00 ч. от 
регистъра на застъпница от Йонко Йорданов Гергов упълномощен 
представител на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, за регистрация на 58 бр. 
застъпници за кандидатска листа за общински съветници  и за кмет на кметство 
с. Червен брег в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 
2019 г. В списъка е посочено Юлиян Христов Аспарухов, който е регистриран за 
застъпник с решение № 128/14.10.2019 година. 

В ОИК Дупница е постъпило предложение с вх.№  275 /1.11.2019 г. в 
14:15 часа  в Общинска избирателна комисия – Дупница  от Крум Стойчев Миле 
в- 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. 

В предложението фигурира лицето Юлиян Христов Аспарухов, същият е 
регистриран за председател на СИК № 104800009 с решение № 203/01.11.2019 
година.  

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



и с. Самораново в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 
2019г. В списъка фигурира и лицето Цветелина Георгиева Филипова, 
регистрирана като застъпник с решение № 133/16.10.2019г.  

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 “ 

В предложението фигурира лицето Цветелина Георгиева Филипова, 
същият е регистриран за председател на СИК № 104800037 с решение № 
231/02.11.2019 година.  

След като се запозна с представените документи, ОИК – Дупница 
намира, че следва да заличи лицата Веселин Веселинов Грънчаров като 
застъпник на ПП „Български демократичен център“ - БДЦ ,  Юлиян Христов 
Аспарухов като застъпник на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ и Цветелина 
Георгиева Филипова като застъпник на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“. 

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, 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 № 248 

Заличава Веселин Веселинов Грънчаров като застъпник на ПП 
„Български демократичен център“- БДЦ , Юлиян Христов Аспарухов като 
застъпник на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“  и Цветелина Георгиева Филипова 
като застъпник на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“. 

Анулира издадените удостоверения. 

  

Решението може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния 
кодекс. 
 
 
По т. 14 на дневния ред:   Постъпил сигнал в ОИК Дупница с вх. № 
319/03.11.2019г. 17:00 ч. от Атанас Василев Атанасов, в качеството му на 
преупълномощен представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.  



Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК – Дупница е постъпил сигнал с вх. № 319/03.11.2019г., 17:00 ч. подадена 
от Атанас Василев Атанасов, в качеството му на преупълномощен 
представител на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.  В сигнала се твърди, че 
лицето Калин Ленинов Георгиев, без да е регистриран като представител на 
политическа партия, се представя като такъв пред членовете на секционните 
избирателни комисии, разположени в ОУ „Неофит Рилски“ в гр. Дупница. В 
сигнала се твърди още, че същото лице провежда нерегламентирана 
предизборна агитация и придружава избиратели до съответните помещения за 
гласуване. Към сигнала не са приложени доказателства. Липсва информация 
да са сезирани органите на МВР, които охраняват сградата на ОУ „Неофит 
Рилски“. 

ОИК Дупница допуска сигнала за разглеждане по същество. 

С оглед на подадения сигнал, членове на ОИК-Дупница извършиха проверка на 
място. Проведоха разговори с всички членове на СИК  на територията на ОУ 
„Неофит Рилски“, както следва: № 104800018 до № 104800019, № 104800020, 
№ 104800021, № 104800022, № 104800023, № 104800024, № 104800025. На 
всички бе зададен въпроса, дали на територията на секционните избирателни 
комисии, лице без съответното пълномощно се е представяло за упълномощен 
представител на политическа партия, както и дали са станали свидетели на 
нерегламентирана предизборна агитация. На поставените въпроси, запитаните 
отговориха отрицателно. 

С оглед на изложеното ОИК 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 № 249 

Не установява твърдяното в сигнала нарушение. 

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

 



По т. 15 на дневния ред: Заличаване на лице, упълномощено да представлява 
ПП „ГЕРБ“.  
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

С вх.№ 156/18.10. 2019 г. в Общинска избирателна комисия – Дупница  е 
постъпил списък  на упълномощените представители, подписан от Крум 
Стойчев Милев упълномощен да представлява ПП „ГЕРБ“  на територията на 
Община Дупница,  в това число да изготвя, подписва и представя в Общинска 
избирателна комисия списък на представителите на ПП „ГЕРБ“  в  изборния 
ден,  на 76 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите 
за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.   Лицето 
Красимира Атанасова Христова фигурира в представения списък и е 
регистрирана с решение №  138/21.10.2019г.  
 
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. Лицето Красимира 
Атанасова Христова фигурира в представения списък и е регистрирана с 
решение №  175/27.10.2019г. като член на СИК №104800027.  
           
                След като се запозна с представените документи, ОИК – Дупница 
намира, че следва да заличи лицето  Красимира Атанасова Христова  като 
упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“,  
 

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, 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 № 250 

Заличава Красимира Атанасова Христова, като упълномощен 
представител на  ПП „ГЕРБ“, в изборите за кмет на община  и  кметове на 
кметства на 03.11.2019г., 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. 16 на дневния ред: Постъпил сигнал в ОИК Дупница с вх. № 
321/03.11.2019г. 17:59 ч. от Лидия Павлова, в качеството и на главен редактор 
на информационният сайт „4власт“. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Чомакова. 

В ОИК – Дупница по електронна поща е постъпил сигнал с вх. № 
321/03.11.2019г., 17:59 ч. подадена от Лидия Павлова, в качеството и на главен 
редактор на информационният сайт „4власт“.   

Подателката на сигнала твърди, че лицето Иван Шатровски е нападнал грубо 
репортер на „4власт“, като е крещял, че няма право да снима и заставил 
камерата да бъде изключена. Лицето е направило и „гнусни внушения“, че 
информационният сайт изпълнява поръчка на ПП“АБВ“. Към сигнала е посочен 
линк към репортаж по случая на сайта на „4власт“. 
Подателката на сигнала твърди, че екипа на информационният сайт са искали 
да снимат само в коридора на училището. От сигнала не става ясно мястото на 
събитието , поради което ОИК Дупница прочита и приложеният репортаж. 
 
ОИК Дупница допуска сигнала за разглеждане по същество. 

От приложеният към сигнала репортаж, става ясно, че подателката на сигнала 
подава противоречива информация, предвид написаното „Преди това влязохме 
в стаята, в която е самата секция и попитахме дали иска някой да бъде сниман 
как гласува. Вътре не сме снимали, тъй като никой не пожела. Член на 
комисията помоли да не се снима с умолителен тон “. 

ОИК Дупница не е компетентна да се произнесе по твърденията за нападение, 
изразяващо се чрез крещене и направени внушения. 

С оглед на изложеното ОИК 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 № 251 

Приема за сведение сигнала и го изпраща за разглеждане по компетентност 
към Районна Прокуратура гр.Дупница. 

 
 
                                                  Председател: ………………………….. 
                                                     / Мария  Георгиева Чомакова/ 
                                 
                                                 Секретар:………………………………..    
                                                     /Ани Петрова Караджинова -Кьосева / 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


