
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

Дупница 

25.10.2015 г. 

 
 
На 25 октомври 2015 г. от 06.00 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. Промени в състава на СИК на територията на Община Дупница В ОИК – Дупница са постъпили 
заявления за промени в състави на СИК. 

2. Постъпила жалба от Станислав Христов Павлов – кандидат за общински съветник от кандидатска 
листа на БСП в изборен район Община Дупница за разлепени агитационни материални в нарушение 
на чл. 186, ал. 1 от ИК. 

3. Препратена по компетентност от ДРП преписка, за извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. 
4. Регистриране на застъпници 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 25 октомври 2015 г. 

5. Утвърждаване списък с представители на ПП „БСП” в изборите за общински съветници и кметове в 
община Дупница на 25 октомври 2015 г. 

6. Постъпила жалба от Ивайло Любенов Константинов за извършени нарушения от Сашка Портарска – 
Кандидат за кмет в кметство с. Яхиново, издигнат от Партия на зелените. 

7. Постъпил по телефона на ОИК – Дупница сигнал в 9:50ч. за агитационни материали, разлепени и 
находящи се на по-малко от 50м. от Секции 53 и 54, намиращи се в с. Самораново. 

8. Приемане на решение за определяне на член на ОИК, който да подписва приемо-предавалелните 
разписки и предложения за решение от „Информационно обслужване“ АД. 

9. Постъпила жалба от Ивайло Радойчев Анастасов, в качеството му на упълномощен представител на 
ПП „ Български демократичен център “. 

 
ПРИСЪСТВАХА: Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, Даниела Ангелова Филатова 
Борисова, Катя Георгиева Димитрова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир 
Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова. 

 
ОТСЪСТВАХА: Няма 
Заседанието беше открито в 06.00 часа и председателствано от г-н Здравко Василев— председател на 

комисията. 
 
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промени в състава на СИК на територията на Община Дупница 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
В ОИК – Дупница са постъпили заявления за промени в състави на СИК както следва: 
С Вх. № 372 от 25.10.2015 г. от Славчо Павлов  упълномощен да представлява Коалиция 

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ пред ОИК Дупница, с които се иска промяна в СИК 46 Фани Славова Славова - 
член се заменя с Любка Михайлова Токева с ЕГН **********. 

Със заявления за промени в състави на СИК Вх. № 373/25.10.2015 г. от Крум Милев пълномощен да 
представител на  ПП „Герб” пред ОИК Дупница, с което се иска промяна в състави на СИК 049  лицето Иван 
Георгиев Мешинков се заменя със Стефан Симеонов Симеонов с ЕГН **********. 

С Вх.№ 374/25.10.2015 г. от Ивайло Благоев Терзиев представляващ ПП”АБВ” пред ОИК Дупница, с 
което се иска промяна в състава на СИК 007 лицето Вергиния Вергилова Мирчева се заменя с Елена 
Любенова Тонева с ЕГН **********. 

С вх.№ 375/25.10.2015 г. от Любка Велинова представляващ ПП Атака пред ОИК Дупница за замяна 
на в СИК 031 на мястото на Христо Михайлов Стоичков – секретар да се замени със Емил Василев Ботев с 
ЕГН **********. 

С Вх. № 376/25.10.2015 г. от Станислав Павлов представляващ ПП БСП е постъпило заявление за 
замяна на член на СИК 18 Георги Володиев Кютукчиев член да бъде заменен с Атанаска харалампиева 
Данаилова с ЕГН **********. 

С вх. № 376а/25.10.2015 г. от Николай Вуковски представляващ ПП ДПС е постъпило заявление за 



замяна на член на СИК 70 Красимир Иванов Атанасов да бъде заменен с Гергана Малинова Граховска с ЕГН 
**********. 
С Вх. № 379/25.10.2015 г. от Николай Чачов представляващ  ПП НФСБ пред ОИК Дупница е постъпило 
заявление за замяна на член на СИК 007 Емил Владимиров Лазаров да бъде заменен с Мирослав Павлов 
Димитров с ЕГН **********.    

 Към заявленията са представени всички изискуеми се документи.  
 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, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, 
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 № 261 

 
  Извършва промяна в състава на секционни избирателни комисии, както следва: 

СИК 46 Фани Славова Славова - член се заменя с Любка Михайлова Токева с ЕГН **********. 
СИК 049  лицето Иван Георгиев Мешинков се заменя със Стефан Симеонов Симеонов с ЕГН 

**********. 
СИК 007 лицето Вергиния Вергилова Мирчева се заменя с Елена Любенова Тонева с ЕГН 

**********. 
СИК 031 на мястото на Христо Михайлов Стоичков – секретар да се замени със Емил Василев Ботев 

с ЕГН **********. 
СИК 18 Георги Володиев Кютукчиев член да бъде заменен с Атанаска харалампиева Данаилова с 

ЕГН **********. 
СИК 70 Красимир Иванов Атанасов да бъде заменен с Гергана Малинова Граховска с ЕГН 

**********. 
СИК 007 Емил Владимиров Лазаров да бъде заменен с Мирослав Павлов Димитров с ЕГН 

**********. 
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: Постъпила жалба от Станислав Христов Павлов – кандидат за 

общински съветник от кандидатска листа на БСП в изборен район Община Дупница за разлепени 
агитационни материални в нарушение на чл. 186, ал. 1 от ИК  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
 

 Постъпила е жалба от Станислав Христов Павлов – кандидат за общински съветник от кандидатска 
листа на БСП в изборен район Община Дупница с вх.№ 313/23.10.2015г.- 14.00 часа, на ОИК Дупница, в 
която сигнализира Общинската избирателна комисия че на „ предпазно заграждание / ограда / на Спортната 
зала в град Дупница “ са разположени агитационни материали – плакати на ПП „ ГЕРБ“ в нарушение на чл. 
186, ал. 1 от ИК. 
   Прави се искане ОИК да предприеме съответните действия за да бъдат премахнати агитационните 
материали и на нарушителите да бъде наложена съответната санкция. 
     Във връзка с тази жалба е извършена проверка на указаното място в 9:45ч. на 24.10.2015г. от 
следните членове на ОИК – Дупница, представители на три различни партии, а именно: Десислава Василева 
Костадинова – Стоянова, Любомир Петров Югов и Йорданка Стоянова Божкова, който са констатирани че 
на посоченото място – метална ограда опасваща строежа на Спортната зала в града Дупница, има разлепени 
агитационни материали – плакати на ПП „ ГЕРБ“. 
    Във връзка с тази жалба от ПП „ ГЕРБ “ с Вх. № 366 / 24.10.2015г. в 19:05 часа е постъпило писмо в 
ОИК – Дупница с което същите уведомяват Общинската избирателна комисия, че въпросната ограда на 
строителния обект е частнасобственост – на фирма „ Строй комерс “ и ПП „ ГЕРБ “ е в договорни отношения 
със собственика, който е дал своето разрешение за разлепване на агитационните материали. 
    След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно гласуване, 
като с 8 гласа се гласува „за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, Даниела Ангелова Филатова Борисова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, „против" – 3 гласа на Ирина Красимирова Янакиева, Йорданка 



Стоянова Божкова и Катя Георгиева Димитрова и на основание  чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.22 от Изборния 
кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 262 

 

 Отхвърля като неоснователна жалба с вх.№ 313/23.10.2015г.-14.00 часа от регистъра на ОИК 
Дупница, подадена от Станислав Христов Павлов – кандидат за общински съветник от кандидатска листа на 
БСП в изборен район Община Дупница. 
    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 Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Препратена по компетентност от ДРП преписка, за извършено 
нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. 

  Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 

Постъпило е постановление Вх. № 355 / 24.10.2015г. от 16:40ч. с което Районна прокуратура 
Дупница е отказала образуването на досъдебно производство като е приела, че е налице 
административно нарушение от компетентността на ОИК- Дупница за това, че на 24.10.2015г. около 
00.20ч., АП 726 при РУ на МВР-Дупница, в състав Йордан Костадинов и Росен Василев при 
извършването на обход в І-ви патрулен участък, на ул. „ Андон Величков “ са установили че лицата: 
Кирил Йорданов Ценков с ЕГН **********, Борис Даков Димитров с ЕГН **********, Велислав 
Велев Георгиев с ЕГН ********** и Васил Тодоров Кирилов с ЕГН ********** са разлепвали 
агитационни материали на ограда на новострояща се сграда, като след установяване на лицата и 
уведомяване на ОДЧ полицейските служители им са разпоредили с лепенето.  

Към постановлението е приложена и докладна записка от Йордан Момчилов Костадинов до 
началника на РУ – Дупница в която е описано и се потвърждава гореизложеното. 

 Извършеното от лицата се квалифицира като нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, доколкото е 
извършено 24 часа преди изборния ден, като изрично законодателя не е посочил думата – „ началото“ на 
изборния ден, което е 6:00часа.   
 След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно гласуване, 
като с 7 гласа се гласува „за" от Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, Катя Георгиева Димитрова, Росица Кръстева 
Ушатова, Ели Кирилова Димитрова „против" – 4 гласа от Здравко Бойков Василев, Даниела Ангелова 
Филатова - Борисова, Йорданка Стоянова Божкова и Любомир Петров Югов и на основание  чл.85, ал.4 и 
чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 263 

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложението за констатиране на нарушение 
на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс и за ангажиране на административна отговорност на Кирил 
Йорданов Ценков с ЕГН **********, Борис Даков Димитров с ЕГН **********, Велислав Велев 
Георгиев с ЕГН ********** и Васил Тодоров Кирилов с ЕГН ********** по смисъла на чл.85, ал.4, 
изр. II от Изборния кодекс. 

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 Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Регистриране на застъпници 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 25 октомври 2015 г. 
 Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
 В ОИК – Дупница е постъпило заявление Вх. №19/24.10.2015 г. 20.15 ч. от регистъра на застъпниците 
от Стефан Сотиров представител на Инициативния комитет пред ОИК – Дупница за регистрация на 5 броя 
застъпници на кандидатска листа за кмет на община и общински съветници на независим кандидат за кмет 
на Община Дупница Иван Тодоров Ибришимов в изборите за общински съветници и кметове в община 
Дупница на 25 октомври 2015 г. 



    Приложени са всички изискуеми се данни за всеки един застъпник на хартиен и електронен носител. 
При извършената служебна проверка от ОИК – Дупница се установи, че не са налице законови пречки за 
регистрация на заявените 4 лица като застъпници на кандидатска листа за общински съветници и кмет на 
община на независим кандидат за кмет на Община Дупница Иван Тодоров Ибришимов. Налице са законови 
пречки за регистрация на следните лица: 

Леонид Йосифов Хаздай ********** Лицето е регистрирано като застъпник на И.Ибришимов 
     
 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, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова,  
Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, „против" - няма,  на основание  чл.85, ал.4 и чл.87, ал.1 
и чл.118 ал.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 264 

 

 РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа за общински съветници на независим 
кандидат за кмет на Община Дупница Иван Тодоров Ибришимов в изборите за кмет на община и общински 
съветници на община Дупница на 25 октомври 2015 г., както следва:  

Илияна Георгиева Велкова с ЕГН ********** 
Емил Христов Агонцев с ЕГН ********** 
Милена Иванова Райнова с ЕГН ********** 
Димитър Христов Папукчийски с ЕГН ********** 
  
ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯ на следните лица:  

  

Леонид Йосифов Хаздай ********** Лицето е регистрирано като застъпник на И.Ибришимов 
 

Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния регистър на 
застъпниците на ОИК Дупница за изборите за общински съветници и кметове. 

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. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Регистриране на представители на кандидатска листа на партия БСП в 
изборите за кметове в община Дупница на 01 наември 2015 г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
 
В ОИК – Дупница е постъпил списък на представители с Вх. № 368/24.10.2015г. 20.11 ч., подписан от 

Станислав Павлов, упълномощен да представлява ПП „БСП” 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 5 бр. представители. По отношение на 5 броя има несъответствия  
Теменужка Спасова Маврова ********** Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)  

Цветан Стефанов Димитров ********** 
Лицето е регистрирано за представител от НАРОДЕН 
СЪЮЗ 

Светлана Апостолова 
Георгиева ********** Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)  
Калинка Василева Димитрова ********** Лицето е кандидат от Движение 21 в ОИК Дупница 
Соня Манушева Кралева ********** Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)  

 
 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, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова,  
Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, „против" - няма,  на основание  чл.85, ал.4 и чл.87, ал. 
2, и чл.124 ал.2  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

       РЕШЕНИЕ № 265 

 Утвърждава списък на представители на коалиция ПП „БСП” в изборите за общински 



съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г., както следва:   
 

№ И ДАТА НА 
№ по ред 

Собствено, бащино и фамилно име 
на Представителя  

ЕГН/ЛН на 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЪЛНОМОЩНОТО 

1 Йордан Илиев Христов ********** 13/24.10.2015 г. 
2 Сашка Димитрова Алексиева ********** 14/24.10.2015 г. 
3 Христо Кирилов Пекин ********** 15/24.10.2015 г. 
4 Виолета Росенова Илиева ********** 16/24.10.2015 г. 
5 Венцислава Стоянова Стойнева ********** 22/24.10.2015 г. 
 
Не утвърждава за представител 

Теменужка Спасова Маврова ********** Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)  

Цветан Стефанов Димитров ********** 
Лицето е регистрирано за представител от НАРОДЕН 
СЪЮЗ 

Светлана Апостолова 
Георгиева ********** Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)  
Калинка Василева Димитрова ********** Лицето е кандидат от Движение 21 в ОИК Дупница 
Соня Манушева Кралева ********** Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)  

 
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 Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпила жалба от Ивайло Любенов Константинов за извършени 
нарушения от Сашка Портарска – Кандидат за кмет в кметство с. Яхиново, издигнат от Партия на зелените  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
 Постъпила е жалба, заведена в 10:33ч. с Вх. № 378 / 25.10.2015г. от Ивайло Любенов Константинов за 
извършени нарушения от Сашка Портарска – Кандидат за кмет в кметство с. Яхиново, издигнат от Партия на 
зелените, като се твърди че същата извършва действия, несъвместими с изборните правила, изразяващи се в 
следното: Че е причаквала избирателите пред училището, агитирали ги да гласуват за нея и ги придружава в 
самите секции, както и е отправено искане към ОИК – Дупница да предприеме съответните действия. 
    Във връзка с тази жалба е извършена проверка на място от следните членове на ОИК – Дупница, 
представители на три различни партии, а именно: Здравко Бойков Василев, Ирина Красимирова Янакиева и 
Маргарита Христова Иванова, като на място не бе установено твърдяното нарушение или лице. 

След проведено обсъждане, на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно гласуване, 
като с 9 гласа се гласува „за" от Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова, Маргарита Христова Иванова, Катя Георгиева Димитрова, Росица Кръстева 
Ушатова, Любомир Петров Югов, Ели Кирилова Димитрова, Йорданка Стоянова Божкова, „против"  - 2 
гласа от Здравко Бойков Василев и Даниела Ангелова Филатова – Борисова и на основание  чл.85, ал.4 и 
чл.87, ал. 1 т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 РЕШЕНИЕ № 266 

 
 Отхвърля като неоснователна жалба, заведена в 10:33ч. с Вх. № 378 / 25.10.2015г. от Ивайло Любенов 
Константинов за извършени нарушения от Сашка Портарска – Кандидат за кмет в кметство с. Яхиново, 
издигнат от Партия на зелените 
   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 Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпил по телефона на ОИК – Дупница сигнал в 9:50ч. за 
агитационни материали, разлепени и находящи се на по-малко от 50 м. от Секции 53 и 54, 
намиращи се в с. Самораново.  

 Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 

 Във връзка с този сигнал е извършена проверка на място от следните членове на ОИК – Дупница, 
представители на две различни партии, а именно: Ирина Красимирова Янакиева и Маргарита Христова 
Иванова, като на място е установено че 4бр. плакати на кандидата за кмет на кметство с. Самораново и 2 бр. 
на кандидата за кмет на Община Дупница, издигнати от ПП “ ГЕРБ “ са разлепени в непосредствена близост 



до посочените Секции 53 и 54, намиращи се в с. Самораново. 
    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, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, 
Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, „против"  - няма,  на основание  чл.85, ал.4 и чл.87 ал.1 
т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното  

РЕШЕНИЕ №267 
 

  Установява нарушение на разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от ИК. Задължава при условието на ал. 2 на 
чл. 184 от ИК, СИК 53 и 54 да отстранят незабавно 4бр. плакати на кандидата за кмет на кметство с. 
Самораново и 2 бр. на кандидата за кмет на Община Дупница, издигнати от ПП  “ ГЕРБ “   
    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 Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за определяне на член на ОИК, който да 
подписва приемо-предавалелните разписки и предложения за решение от „Информационно обслужване“ АД.
  
 Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 

  Във връзка с организиране на работата на изчислителния пункт към Общинската 
избирателна комисия Дупница и подписване на приемо-предавалелните разписки, предложения за 
протоколи, предложения за решение и други от „Информационно обслужване“ АД. 
    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, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, 
Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, „против"  - няма,  на основание  чл.85, ал.4 и чл.87 ал.1 
от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното  

 
РЕШЕНИЕ №268 

 
  Определя Здравко Бойков Василев да подписване на приемо-предавалелните разписки, предложения 
за протоколи, предложения за решение и други от „Информационно обслужване“ АД. 
  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. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпила 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. 

Постъпила е жалба, заведена в 23:15ч. с Вх. № 385 /25.10.2015г. от Ивайло Радойчев 
Анастасов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „ Български демократичен център 
“ в която твърди, че в СИК 26 и в СИК 38 членовете на СИК не представят пълен комплект на 
секционни протоколи, както и същото нарушение са били открити и в други СИК на територията на 
Общината. Конкретно в СИК 26 е направен отказ от председателя да даде копие от протокола, което 
е нарушение на чл. 491, ал. 1 от ИК, като „на същия СИК бюлетините са в сградата на Общината и 
там се преброяват и оформят в Протокол. 

Със жалбата е формирано искане незабавно да бъдат предприети необходимите действия за 
отстраняване на описаното нарушение, както и да бъдат дадени на СИК задължителни указания за 
отстраняването на нарушението и за недопусдкането на следващи такива.  

Жалбата е подадена от лице с правен интерес и е разгледана на заседание на ОИК – Дупница 
на 26.10.2015г. в 11:00ч. при наличие на необходимия кворум, като предложения проект на решение 
е за уважаване на подадената жалба. 

    В проведеното на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс  явно гласуване участваха всичките 



11 членове на ОИК, от които 6 гласуваха „за", а 5 гласуваха „против" по проекта за решение,  както следва: 
„за" Ирина Красимирова Янакиева, Ели Кирилова Димитрова, Йорданка Стоянова Божкова, Маргарита 
Христова Иванова, Росица Кръстева Ушатова и Катя Георгиева Димитрова. „против"-Здравко Бойков 
Василев, Ели Николова Панчева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Даниела Ангелова Филатова 
Борисова и Любомир Петров Югов.  
 При този резултат от гласуването е налице хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК, поради което 
е налице решение за отхвърляне на предложения проект за решение на основание  чл.85, ал.4, изречение ІІ-ро 
и чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
РЕШЕНИЕ №269 

 Отхвърля предложения проект за решение за уважаване на жалба, заведена в 23:15ч. с Вх. № 
385 / 25.10.2015г. от Ивайло Радойчев Анастасов, в качеството му на упълномощен представител на 
ПП „ Български демократичен център “. 

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от 
обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.      
  
 Заседанието приключи в 23.45 ч. 

 
Председател:..........................  

      /Здравко Василев / 
 

Секретар:................................. 
   /Ирина Янакиева / 

 
  
  
  
 


