
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 

 
ПРОТОКОЛ 

№41 

Дупница 

12.11.2019 г. 

 
На 12  ноември  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. Вземане на решение относно  Постановление № 2476/08.11.2019г. РП-Дупница 
за отказ да се образува досъдебно производство. 

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

ОТСЪСТВАХА:  няма  
 
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 от дневния ред относно: Вземане на решение относно  Постановление № 
2476/08.11.2019г. РП-Дупница за отказ да се образува досъдебно производство  
 
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, бяха разпитани членовете 
на СИК № 104800019. ОИК-Дупница е изпратила по компетентност жалбата до 
Районна Прокуратура - Дупница 



    С Постановление № 2476/08.11.2019г. РП-Дупница е отказала да се образува 
досъдебно производство с оглед липсата на данни за извършени престъпления от общ 
характер или други нарушения, и е изпратила преписката на ОИК –Дупница за 
произнасяне с решение -  налице ли е нарушение на ИК. 
    Право на председателя на секционната комисия е да следи за правилно провеждане 
на изборите и да организира реда в помещенията в които се упражнява правото на глас. 
Тези негови правомощия са визирани в чл. 100, ал. 3 от ИК. 
 
След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 13 гласа „за“ - Мария  Георгиева Чомакова, Петър Людмилов Милев , Ани 
Петрова Караджинова-Кьосева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Илияна 
Илиева Костова, Роза Василева Атанасова, Камелия Тодорова Петрова, Елена 
Йорданова Василева, Даниела Ангелова Филатова –Борисова, Елка Костадинова 
Минчева, Василка Кръстева Софрониева – Костадинова, Георги Янков Георгиев, 
Александра Георгиева Маркова,  „против" - няма и на основание чл. 85,ал.4, във връзка 
с чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Дупница,  взе 
следното 
 
 

РЕШЕНИЕ № 260 

 
   НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение на Изборния кодекс. 
    ОСТАВЯ подадената  жалба   без уважение. 
 
 
 
                                      
                                                  Председател: ………………………….. 
                            / Мария  Георгиева Чомакова/  
   
                                        Секретар: ………………………………. 
                         /Ани Петрова Караджинова -Кьосева  / 
 


