
 
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№39 
Дупница 

01.11.2015 г. 
 

 
На 01 ноември  2015 г. от 12:00 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.Промяна на СИК 
           2. Утвърждаване списък с представители на кандидатска листа на независим кандидат за кмет 
на Община Дупница Иван Тодоров Ибришимов в изборите за общински съветници и кметове в 
община Дупница на 01 ноември 2015 г. 
  3. Постъпила жалба вх.№447/01.11.2015 г. 11.12 часа от Емилия Йорданова Николова за 
извършване на нарушения на Изборния кодекс в СИК 104800047. 

4. Постъпила жалба вх.№448/01.11.2015 г. 11.50 часа от Ивайло Любенов Константинов за 
извършване на нарушения на Изборния кодекс в с.Крайници, община Дупница.. 

5. Решение № 2879-МИ от 01.11.2015 г. на ЦИК, с което е отменено Решение № 272 от 
26.10.2015 г. на ОИК – Дупница, постановено по Жалба от Ивайло Радойчев Анастасов, в качеството 
му на упълномощен представител на ПП „Български демократичен център“. 

6. Решение № 2880-МИ от 01.11.2015 г. на ЦИК, с което е отменено Решение № 269 от 
26.10.2015 г. на ОИК – Дупница, постановено по Жалба от Ивайло Радойчев Анастасов, в качеството 
му на упълномощен представител на ПП „Български демократичен център“. 

7. Постъпил Сигнал с вх.№ 452/01.11.2015 г. 17.55 часа от Иван Тодоров Ибришимов – 
кандидат за кмет на Община Дупница. 
 8. Отстраняване на очевидна техническа грешка в разписка № 1048003003 на информационно 
обслужване на вече потвърден протокол от ОИК, касаеща грешно въведен номер на секция секция № 
104800014. 
 9. Определяне на член на ОИК, който да подписва приемо-предавателните разписки и 
предложенията за решение от „ Информационно обслужване “ АД, както вземане на решение за 
приключване на работата в Изчислителния пункт към ОИК Дупница 
 

ПРИСЪСТВАХА: Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова 
Янакиева, Даниела Ангелова Филатова- Борисова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Катя 
Георгиева Димитрова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Маргарита Христова 
Иванова, Йорданка Стоянова Божкова и Любомир Петров Югов 

 
ОТСЪСТВАХА: няма 
 
Заседанието бе открито в 07:00 часа и председателствано от г-н Здравко Василев— 

председател на комисията. 
 По т. 1 от Дневния ред: Промяна на СИК. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 
   

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК и поправка  на територията на Община Дупница  
Постъпило е заявление с  вх. № 442 от 01.11.2015 г. за промяна в СИК от  Партия 

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР 



В СИК №36 Райна Ковачка  председател да бъде заменена с Анка Добринова 
Владимирова с ЕГН 7012132834 
        Постъпило е заявление с  вх. № 443 от 01.11.2015 г.  за промяна в СИК от партия 
АБВ/Алтернатива за Българско възраждане/  
       В СИК №37 Ивета Славчева Мирчева -член  да бъде заменена с Румяна Йорданова 
Николова с ЕГН 7603232895 
        
       Постъпило е заявление с  вх. № 445,№446 и №449  от 01.11.2015 г.  за промяна в СИК от 
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  
       В СИК №29 Димитрина Вельова –член да бъде замемена с Йорданка Георгиева Зашева с 
ЕГН 7107232935.. 
       В СИК №53 Борянка Гиздова –член да бъде заменена с Марина Петрова Тагарева  с ЕГН 
6911232953. 
       В СИК №37 Йорданка Зашева- член да бъде заменена с Емилия Георгиева Дарашка с 
ЕГН 5407180058 
       Към заявленията са представени всички изискуеми се документи и предвид изложеното и на 
основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница, 
 
 След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 11 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, 
Даниела Ангелова Филатова Борисова, Катя Георгиева Димитрова, Ели Кирилова Димитрова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма, на 
основание чл.85, ал.4, и чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 
                                                 РЕШЕНИЕ№309 
 

В СИК №36 Райна Ковачка  председател да бъде заменена с Анка Добринова 
Владимирова с ЕГН 7012132834 

В СИК №37 Ивета Славчева Мирчева -член  да бъде заменена с Румяна Йорданова 
Николова с ЕГН 7603232895 

В СИК №29 Димитрина Вельова –член да бъде замемена с Йорданка Георгиева 
Зашева с ЕГН 7107232935.. 
В СИК №53 Борянка Гиздова –член да бъде заменена с Марина Петрова Тагарева  с ЕГН 
6911232953. 
       В СИК №37 Йорданка Зашева- член да бъде заменена с Емилия Георгиева Дарашка с 
ЕГН 5407180058 

Извършва промяна в състава на секционни избирателни комисии, както следва: 
Анулира издадените удостоверения на членовете, които се заменят. 
Издава удостоверения на членовете на СИК.  
Актуализира Приложение № 1 към решение № 185/28.09.2015г. на ОИК Дупница. 
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.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Утвърждаване списък с представители на кандидатска листа на 
независим кандидат за кмет на Община Дупница Иван Тодоров Ибришимов в изборите за общински 
съветници и кметове в община Дупница на 01 ноември 2015 г. 
  В ОИК – Дупница е постъпил списък на представители с Вх. № 444/01.11.2015г. 07.00 ч., 
подписан от Стефан Сотиров представител на Инициативния комитет пред ОИК – Дупница.  



Списъкът съдържа имената, номер и дата на пълномощното на представителите на коалицията от 
партии. 

   Спазени са изискванията на чл.124 ал.2 от Изборния кодекс и т.22, т.24 и т.25 от Решение № 2113-
МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК за 4 бр. представители.   

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 9 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова, Десислава Василева Костадинова 
Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова,  
Маргарита Христова Иванова.„против" – няма  и на основание чл.85 ал.4, чл.87 ал.1 и чл.124 ал.2  от 
Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 
                                                                     

РЕШЕНИЕ №310 
 

  Утвърждава списък на представители на кандидатска листа на независим кандидат за 
кмет на Община Дупница Иван Тодоров Ибришимов в изборите за общински съветници и кметове в 
община Дупница на 01 ноември 2015 г. , както следва:   

№ Имена ЕГН № на пълномощно 

1 Маргарита Любенова Илинска  4211282831 56/31.10.2015г. 

2 Миланка Стоянова Кърнолска  4606242839 57/31.10.2015г. 

3 Иван Христов Алексов  4501112865 58/10.2015г. 

4 Васил Кирилов Шуклев 9607222841 50/31.10.2015г. 
  Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Общинска избирателна комисия - 
Дупница. 
    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 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпила жалба вх.№447/01.11.2015 г. 11.12 часа от 

Емилия Йорданова Николова за извършване на нарушения на Изборния кодекс в СИК 104800047. 
    Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 

  
     Постъпила е жалба вх.№447/01.11.2015 г. 11.12 часа от Емилия Йорданова Николова за извършване на 
нарушения на Изборния кодекс в СИК 104800047. Твърди, че председателят на посочената СИК е отворила 
бюлетината й. Твърди, че са и подадени две бюлетини за гласуване. Жалбоподателката е попълнила двете 
бюлетини и ги е подала за поставяне на втори печат. Един от членовете на СИК й казал да не пуска 
бюлетините, взел едната и написал на нея сгрешена, а втората е пуснала в урната. След извършена проверка на 
място от двама членове на ОИК Дупница се установи, че поради фабрично слепване на бюлетините в кочана на 
госпожата са подадени две бюлетини. Това е установено от член на СИК, който след като е разбрал, че същата 
е отбелязала и в двете вота си е задържал едната и е изписал на нея „сгрешена“. Другата бюлетина е пусната в 
урната, госпожата се е подписала в списъка и е получила Документа си за самоличност. Сигнала не се 
потвърждава от членове на СИК 104800047.  

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 7 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев,  Ирина Красимирова Янакиева, 
Даниела Ангелова Филатова Борисова, Десислава Василева Костадинова Стоянова, Катя Георгиева 
Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица Кръстева Ушатова,  „против" 2 – Ели Николова 
Панчева, Ели Кирилова Димитрова,  отсъстват: Йорданка Стоянова Божкова и Любомир Петров 
Югов и на основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна 
комисия Дупница, взе следното 
 

                                            

 



                                                         РЕШЕНИЕ №311 
 
 Отхвърля като неоснователна жалба вх.№447/01.11.2015 г. 11.12 часа от Емилия Йорданова 
Николова за извършено нарушение на Изборния кодекс от СИК 104800047. 
   Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от 
обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 
 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпила жалба вх.№448/01.11.2015 г. 11.50 часа от 
Ивайло Любенов Константинов за извършване на нарушения на Изборния кодекс в с.Крайници, 
община Дупница.. 
  Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 
  Постъпила е жалба, вх.№448/01.11.2015 г. 11.50 часа от Ивайло Любенов Константинов за 
извършени нарушения на Изборния кодекс в с.Крайници, община Дупница от Георги Георгиев- син 
на кандидата за кмет на с.Крайници от коалиция Народен съюз Мариана Димитрова. Твърди, че от 
6.00 часа сутринта посоченото лице извозва избиратели до изборните секции в сив автомобил Нисан 
Примера с рег.№ КН4700АХ. Твърди се, че в автомобила се извършва неправомерна агитация в 
изборния ден в полза на Мариана Димитрова. Има съмнения, че в автомобила се раздават и пари. 
Моли да се предприемат необходимите действия грубите нарушения да бъдат прекратени и 
нарушителите да бъдат подведени под отговорност. 

   В правомощията на Общинска избирателна комисия не е предвидена възможност да 
извършва проверка в частни автомобили, поради което е в невъзможност да установи твърдените 
обстоятелства. В жалбата не се сочи Георги Георгиев да извършва действия, които представляват 
изборна агитация,. Не се сочи агитация по смисъла на  разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК- призив 
за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие 
в избори да се извършва на публично събрание /чл.181 от ИК/ или в „държавен или общински 
транспорт“, каквато забрана е предвидена в чл.182 ал.3 от ИК. С оглед на изложеното нарушение не 
се установява, а жалбата се явява неоснователна в тази част.  По отношение на изложените твърдения 
за „съмнения, че в автомобила се раздават и пари“ в тази част компетентен орган да извърши 
проверка има ли данни за извършено престъпление по чл.167 от НК е Районна прокуратура Дупница, 
следва жалбата да бъде изпратена на РП Дупница по компетентност.   

 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 6 гласа се гласува „за" от Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, 
Катя Георгиева Димитрова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Маргарита 
Христова Иванова , „против" -3  Здравко Бойков Василев Даниела, Ангелова Филатова Борисова, 
Десислава Василева Костадинова-Стоянова, отсъстват: Йорданка Стоянова Божкова и Любомир 
Петров Югов, и на основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна 
комисия Дупница, взе следното 

 
РЕШЕНИЕ №312 

 
   Отхвърля като неоснователна жалба вх.№448/01.11.2015 г. 11.50 часа от Ивайло Любенов 
Константинов за извършени нарушения в с.Крайници, община Дупница в частта в която се твърди за 
извършена неправомерна агитация в изборния ден в полза на Кандидата за кмет - Мариана 
Димитрова. 

            В останалата част жалбата за „съмнения, че в автомобила се раздават и пари“ да се изпрати на 
Районна прокуратера Дупница по компетентност. 



    Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от 
обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 

 
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Решение № 2879-МИ от 01.11.2015 г. на ЦИК, с което е 

отменено Решение № 272 от 26.10.2015 г. на ОИК – Дупница, постановено по Жалба от Ивайло 
Радойчев Анастасов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Български демократичен 
център“. 
   Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 

 

 С Жалба вх. № МИ-15-1749/31.10.2015 г. по описа на ЦИК, ПП „Български демократичен 
център“ е оспорила Решение № 272/26.10.2015 г. на ОИК – Дупница, с което е   отхвърлен 
предложения проект за решение за уважаване на жалба, заведена в 03:35ч. с Вх. № 388/ 26.10.2015г. 
от Ивайло Радойчев Анастасов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Български 
демократичен център “, за допуснати в СИК 104800024, СИК 104800033, СИК 104800043 и СИК 
104800057 нарушения на чл. 442 от ИК, извършени в изборния ден. 
  Централната избирателна комисия е отменила Решение № 272/26.10.2015 г. на ОИК – 
Дупница и е върнала преписката за ново разглеждане, с указания ОИК – Дупница да приеме Решение 
и да укаже на всички СИК на територията на изборния район да спазват изискванията на чл. 442 от 
Избирателния кодекс. 
 След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 11 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, 
Даниела Ангелова Филатова Борисова, Катя Георгиева Димитрова, Ели Кирилова Димитрова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" – няма. Предвид  
указанията на ЦИК и на основание чл.85, ал.4, и чл.87, ал.1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
РЕШЕНИЕ №313 

 
   УКАЗВА на всички СИК в Община Дупница да спазват изискванията на чл. 442 от 
Избирателния кодекс, а именно: „Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, 
застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите 
при поискване получават копие от подписаните протоколи за всеки вид избор, подпечатано на всяка 
страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря 
преди предаването в общинската избирателна комисия. Подписаните протоколи се копират в 
избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копията, се 
вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписаните 
протоколи, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.“ 

    Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от 
обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Решение № 2880-МИ от 01.11.2015 г. на ЦИК, с което е 
отменено Решение № 269 от 26.10.2015 г. на ОИК – Дупница, постановено по Жалба от Ивайло 
Радойчев Анастасов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Български демократичен 
център“. 
   Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 
 С Жалба вх. № МИ-15-1750/31.10.2015 г. по описа на ЦИК, ПП „Български демократичен 
център“ е оспорила Решение № 269/26.10.2015 г. на ОИК – Дупница, с което е   отхвърлен 
предложения проект за решение за уважаване на жалба, заведена в 23:15ч. с Вх. № 385/ 25.10.2015 г. 
от Ивайло Радойчев Анастасов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Български 



демократичен център “,  за допуснати в СИК 104800026 и в СИК 104800038 нарушения на чл. 442 от 
ИК, извършени в изборния ден. 

   Централната избирателна комисия е отменила Решение № 269/26.10.2015 г. на ОИК – 
Дупница и е върнала преписката за ново разглеждане, с указания ОИК – Дупница да приеме Решение 
и да укаже на всички СИК на територията на изборния район да спазват изискванията на чл. 442 от 
Избирателния кодекс. 

 След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 11 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, 
Даниела Ангелова Филатова Борисова, Катя Георгиева Димитрова, Ели Кирилова Димитрова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма,  на 
Предвид  указанията на ЦИК, на основание чл.85, ал.4, и чл.87, ал.1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 
                                                                         
                                                                    РЕШЕНИЕ №314 
 
  УКАЗВА на всички СИК в Община Дупница да спазват изискванията на чл. 442 от 
Избирателния кодекс, а именно: „Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, 
застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите 
при поискване получават копие от подписаните протоколи за всеки вид избор, подпечатано на всяка 
страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря 
преди предаването в общинската избирателна комисия. Подписаните протоколи се копират в 
избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копията, се 
вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписаните 
протоколи, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.“ 
   Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от 
обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 
 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпил Сигнал с вх.№ 452/01.11.2015 г. 17.55 часа от 
Иван Тодоров Ибришимов – кандидат за кмет на Община Дупница. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 
В ОИК – Дупница е постъпил Сигнал с вх.№ 452/01.11.2015 г. 17.55 часа от Иван 

Тодоров Ибришимов за нарушения, извършени в гр. Дупница от Калин Георгиев, като се 
твърди, че същият „упражнява натиск чрез заплахи върху избиратели, живеещи в гр. 
Дупница, кв. Гиздова махала, ул. „Отец Полихроний“, като ги принуждава да гласуват за 
кандидата на ПП ГЕРБ в Дупница – Методи Чимев“. 

По отношение на изложените твърдения компетентен орган да извърши проверка има 
ли данни за извършено престъпление е Районна прокуратура Дупница и следва сигналът да 
бъде изпратен на РП Дупница по компетентност.    

 След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 11 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, 
Даниела Ангелова Филатова Борисова, Катя Георгиева Димитрова, Ели Кирилова Димитрова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма,  на 
Предвид  указанията на ЦИК, на основание чл.85, ал.4, и чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

                                                                         



                                                                    РЕШЕНИЕ №315 
 

 Изпраща постъпилия Сигнал с вх.№ 452/01.11.2015 г. 17.55 часа от Иван Тодоров 
Ибришимов на Районна прокуратера Дупница по компетентност. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 
дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отстраняване на очевидна техническа грешка в разписка 
№ 1048003003 на информационно обслужване на вече потвърден протокол от ОИК, касаеща грешно 
въведен номер на секция секция № 104800014. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 
В потвърдената приемо-предавателната разписка № 1048003003 на Информационно 

обслужване АД грешно е въведен номер на избирателна секция №104800044, вместо правилния 
№104800014. 

 След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 11 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, 
Даниела Ангелова Филатова Борисова, Катя Георгиева Димитрова, Ели Кирилова Димитрова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма,  на 
Предвид  указанията на ЦИК, на основание чл.85, ал.4, и чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

                                                                         
                                                                    РЕШЕНИЕ №316 
 

 Внася корекции в компютърния запис на протокола на секция № 104800014, касаеща грешно 
въведен номер на секция. 

  Упълномощава председателя на ОИК Дупница Здравко Василев да потвърди новата 
разписка от „Информационно обслужване” АД. 

Решението се изготви в четири еднообразни екземпляра, два от които се прикрепят 
към двата екземпляра от протокола на СИК(налични в ОИК), а третият – към дневника на 
отговорника на ИО и един за архива на ОИК- Дупница. 

Решението да се публикува на страницата на ОИК - Дупница 

 
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на член на ОИК, който да подписва приемо-
предавателните разписки и предложенията за решение от „ Информационно обслужване “ АД, както 
вземане на решение за приключване на работата в Изчислителния пункт към ОИК Дупница 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 
Във връзка с организиране на работата на изчислителния пункт към ОИК – Дупница и 

подписване на приемо-предавателните разписки, предложенията за решения и други от                        
„ Информационно обслужване “ АД, както и вземане на решение за приключване на работата 
в Изчислителния пункт към ОИК Дупница 

 След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно 
гласуване, като с 11 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, 



Даниела Ангелова Филатова Борисова, Катя Георгиева Димитрова, Ели Кирилова Димитрова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма,  на 
Предвид  указанията на ЦИК, на основание чл.85, ал.4, и чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

                                                                         
                                                                    РЕШЕНИЕ №317 
 

  Определя Здравко Бойков Василев да подпише приемо-предавателните разписки, 
предложенията за решения и други от „ Информационно обслужване “ АД, след което приключва 
работата на Изчислителния пункт на Общинска избирателна комисия Дупница за втори тур на 
изборите за кметове на 01.11.2015 год. 

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

Заседанието приключи в 01.00 ч. на 02.11.2015 г. 
 
 
Председател:......................... 
           /Здравко Василев/ 
 
Секретар:........................ 
    /Ирина Янакиева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


