
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 42 

Дупница 
19.11.2019 г. 

 

   На 19 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. Налагане на административно наказание на Ангелина Йорданова Горова 

 
 
 

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

1. По т. 1 на дневния ред: Налагане на административно наказание на Ангелина 
Йорданова Горова. 
 

На 03.11.2019 г. по докладна записка от мл. Инспектор Николай Соньов – 
служител в „ООР“ при РУ на МВР – гр. Дупница е образувана преписка  с УРИ 
№348000-15079/2019г. на РУ на МВР гр. Дупница. В докладната записка се твърди, че 
на 03.11.2019г. по време на охраната на изборните секции в училище „Кирил и 
Методий“ в с. Крайници е било поискано съдействието на мл. Инспектор Соньов от 
председателя на комисията Мая Иванова Деянова-Манолова. Последната обяснила, че 
лицето Ангелина Йорданова Горова при гласуването си в изборното помещение е 
снимала с телефона си изборната бюлетина. 

След снети писмени обяснения от лицето Ангелина Йорданова Горова и 
председателя на секционната комисия Манолова е установено, че същата е заснела вота 
си. 

Районна прокуратура – Дупница анализирайки материалите по преписката е 
направила извода, че в конкретния случай липсват данни  за  извършеното 



престъпление от общ характер, поради което не са налице предпоставките за 
образуване досъдебно производство /чл. 24, ал 1, т. 1 от НПК/. В конкретния случай 
извършеното деяние представлява нарушение на ИК. 

С вх. № 336/15.11.2019 г. в 14:00 ч. в ОИК - Дупница е постъпило постановление 
с №2523/2019г. от 14.11.2019г. на Районна прокуратура - Дупница, с което ДРП е 
отказало да се образува досъдебно производство и е прекратила преписката срещу 
Ангелина Йорданова Горова. С постановлението ДРП препраща преписката на ОИК – 
Дупница за ангажиране на административно – наказателна отговорност на Ангелина 
Йорданова Горова. 

  

Предвид горното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, по реда на 
чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс и на основание чл. 498 Общинската избирателна 
комисия – Дупница. 

 
 
След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе 
гласуване с 11 гласа „за“ Мария  Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова 
- Стоянова, Роза Василева Атанасова,  Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова 
Филатова – Борисова, Василка Кръстева Софрониева – Костадинова,Петър Людмилов 
Милев, 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 № 261 

 Установява нарушение, изразяващо се в използване на мобилен телефон с цел 
на заснемане на начина на гласуване, нарушение по чл. 227, ал. 1 от ИК от лицето 
Ангелина Йорданова Горова на 03.11.2019 г., в секционна избирателна секция  № 
104800069 – находяща се в с. Крайници община Дупница област Кюстендил в училище 
„Кирил и Методий“.  

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ОИК – Дупница да състави акт за 
установеното нарушение на Ангелина Йорданова Горова, с ЕГН ********, адрес 
*******, тел.****.  

Решението може да бъде оспорено в тридневен срок от обявяването му пред 
Централната избирателна комисия. 

                                                     

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

                            / Мария  Георгиева Чомакова/  

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

                         / Ани Петрова Караджинова -Кьосева / 

 



 


