
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 37 

Дупница 

28.10.2015 г. 
 

 
На 28 октомври 2015 г. от 12,30 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 упълномощаване на членове от ОИК-Дупница от различни партии 
и/или коалиции да предадат на ТЗ ГД „ГРАО“ гр. Кюстендил избирателните списъци за 
произвеждане на местни избори и референдум на 20.10.2015 г., с книжата към тях,декларации и 
удостоверения, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на 
придружителите за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и 
други нарушения на ИК и да подпишат протокола; 

2. Вземане на решение относно упълномощаване на членове от ОИК-Дупница за приемане на 
отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 
01.11.2015 г. за изборен район Община Дупница и за осъществяване на контрол при 
транспортирането, доставката, разпределението, съхранението и унищожаването на 
технологичния брак, получен при отпечатването на бюлетините; 

3. Вземане на решение относно определяне на представител на ОИК-Дупница за получаване на 
30.10.2015 г. на изборните книжа и материали за втори тур на изборите за кметове от Областна 
администрация Кюстендил; 

4. Вземане на решение относно препратена от ДРП преписка за произнасяне по компетентност за 
извършено нарушение на чл. 182, ал.4 от ИК; 

5. Вземане на решение относно препратена от ДРП преписка за произнасяне по компетентност за 
извършено нарушение на чл. 182, ал.4 от ИК; 
 

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

Маргарита Христова Иванова, Даниела Ангелова Филатова Борисова, Ели Кирилова Димитрова, Росица 
Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова. 

 
ОТСЪСТВАХА: Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Катя Георгиева Димитрова; 
Заседанието бе открито в 12.30 часа и председателствано от г-н Здравко Василев— председател на 

комисията. 
 
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение относно упълномощаване на членове от ОИК-

Дупница от различни партии и/или коалиции да предадат на ТЗ ГД „ГРАО“ гр. Кюстендил избирателните 
списъци за произвеждане на местни избори и референдум на 20.10.2015 г., с книжата към тях , 
декларации и удостоверения, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на 
придружителите за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други 
нарушения на ИК и да подпишат протокола; 

 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
 
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, Маргарита Христова Иванова, Ели Кирилова Димитрова, 
Росица Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма,  на 
основание  чл.85, ал.4 и ии.87, ии.1, ии ииииииии ииииии и иииииии и и2662-ии/ии ии 18.10.2015 и. ии иии от Изборния кодекс, 
Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 293 

 



УПЪЛНОМОЩАВА:  ЕЛИ НИКОЛОВА ПАНЧЕВА - Зам. председател на ОИК-Дупница, 
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ФИЛАТОВА – БОРИСОВА - член на ОИК Дупница и ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЮГОВ 
- член на ОИК Дупница да предадат на ТЗ ГД „ГРАО“ Кюстендил избирателните списъци за произвеждане 
на местни избори и референдум на 25.10.2015 г., с книжата към тях, декларации и удостоверения, списъци на 
заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за извършване на проверка за 
гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК и да подпишат протокол. 

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: Вземане на решение относно упълномощаване на членове от ОИК-

Дупница за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на втори тур на изборите за 
кметове на 01.11.2015 г. за изборен район Община Дупница и за осъществяване на контрол при 
транспортирането, доставката, разпределението, съхранението и унищожаването на технологичния брак, 
получен при отпечатването на бюлетините; 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
 
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, Маргарита Христова Иванова, Ели Кирилова Димитрова, 
Росица Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма,  на 
основание  чл.85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 294 

 
УПЪЛНОМОЩАВА: ЕЛИ НИКОЛОВА ПАНЧЕВА, зам. председател на ОИК Дупница и 

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЮГОВ, член на ОИК Дупница да приемат хартиените бюлетини за произвеждане на 
втори тур на изборите за кметове, насрочен за 01.11.2015г. за изборен район Община Дупница, като 
осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението, съхранението и унищожаването 
на технологичния брак, получен при отпечатването на бюлетините. 

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. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение относно определяне на представител на ОИК-
Дупница за получаване на 30.10.2015 г. на изборните книжа и материали за втори тур на изборите за кметове 
от Областна администрация Кюстендил; 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев. 
 
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, Маргарита Христова Иванова, Ели Кирилова Димитрова, 
Росица Кръстева Ушатова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова,  „против" - няма,  на 
основание  чл.85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 295 

 
Определя  ЙОРДАНКА СТОЯНОВА БОЖКОВА, член на ОИК Дупница за представител от 

Общинска избирателна комисия Дупница за получаване на 30.10.2015г. на изборните книжа и материали за 
втори тур на изборите за кметове от Областна Администрация Кюстендил. 

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. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение относно препратена от ДРП преписка за 

произнасяне по компетентност за извършено нарушение на чл. 182, ал.4 от ИК; 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 



В ОИК – Дупница е постъпило постановление Вх. № 390 / 27.10.2015г. от 10:52ч. на  ОИК – Дупница 
с което Районна прокуратура Дупница е отказала образуването на досъдебно производство за извършено 
престъпление от общ характер по преписка вх. № 2218 / 2015г. по описа на същата, за произнасяне по 
компетентност за извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. 

В същата се съдържат данни, че на 25.10.2015г. около 12:00ч. на тел. 112 е подаден сигнал от лице 
представило се за „ Илиев “ за извършвана от Костадин Костадинов и Желязко Василев предизборна 
агитация пред изборната секция в село Палатова, Обл. Кюстендил в полза на кандидата Христо Христов на 
изборите за общински съветници и кметове и официален рефендум, които се проведоха на 25.10.2015г. 

По случая е извършена незабавна проверка от служители на РУМВР – Дупница. Осъществена е и 
телефонна връзка с лицето подало сигнала при която последният е отказал да окаже каквото и да е 
съдействие за изясняване на подадения сигнал. От страна на полицейски служители е била осъществена 
проверка на място, при която пред изборната секция в село Палатово са установени лицата Костадин 
Христов Костадинов и Желязко Станиславов Василев от които са снети писмени олбяснения, с които същите 
отричат да са извършвали предизборна агитация за който и да било кандидат. 

По преписката има подробна справка изготвена от Васил Малкочев – мл. Разузнавач в група ПТП, 
сектор „ КП “ при РУ- гр. Дупница с хронологично описание на действията които са извършени, както и са 
представени подробни обяснения от лицата за които се твърди че са извършвали предизборна агитация в 
сигнала. 

Предложен е проект на решение за уважаване на подадената жалба. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 296 

 

Отхвърля предложения проект за решение за уважаване на жалба по постановление Вх. № 390/ 
27.10.2015г. от 10:52 ч. на ОИК - Дупница, за констатиране на нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния 
кодекс и за ангажиране на административна отговорност на Костадин Христов Костадинов и Желязко 
Станиславов Василев. 

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. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение относно препратена от ДРП преписка за 
произнасяне по компетентност за извършено нарушение на чл. 182, ал.4 от ИК; 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Здравко Василев: 
В ОИК – Дупница е постъпило постановление Вх. № 391 / 27.10.2015г. от 11:00ч. на ОИК- Дупница, с 

което Районна прокуратура Дупница е отказала образуването на досъдебно производство за извършено 
престъпление от общ характер по преписка вх. № 2221 / 2015г. по описа на същата, за произнасяне по 
компетентност за извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. 

В същата се съдържат данни, че на 25.10.2015г. на тел. 112 е подаден сигнал от лицето Георги 
Василев Бачев от с. Червен брег, за извършвана от неизвестно лице предизборна агитация на изборите за 
общински съветници и кметове и официален рефендум, които се проведоха на 25.10.2015г., изразявала се в 
управлание на лек автомобил, марка „ Рено “ с неустановен регистрационен номер, със залепени на вратите 
намер „14“. Бачев приел въпросното деяние като предизборна агитация за кандидата за кмет Темелко 
Георгиев Мазников. 



По случая е извършена незабавна проверка от служители на РУМВР – Дупница. От заявителя е снето 
посмено обяснение съдържащо горепосочената информация. Снето е писмено обяснение и от Темелко 
Мазников, в което последния е отрекъл да е осъществявал каквато и да било предизборна агитация в 
изборния ден. Твърденията на последния са потвърдени и от писмените обяснения на Румен Димкин, 
председателите на двата СИК в с. Червен брег – Роза Йорданова и Дияна Болюкова и полицейският служител 
охраняващ секциите – К. Кюрчийски. 

Извършен е обход на с. Червен брег, при който автомобил отговарящ на описанието в сигнала не е 
установен. 

Предложен е проект на решение за уважаване на подадената жалба. 

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

 
 

РЕШЕНИЕ № 297 

 

Отхвърля предложения проект за решение за уважаване на жалба по постановление Вх. № 391 / 
27.10.2015г. от 11:00ч. на ОИК- Дупница, за констатиране на нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс 
и за ангажиране на административна отговорност на Темелко Георгиев Мазников. 

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 14.15 часа. 
  
 
 

Председател:..........................  
      /Здравко Василев / 
 

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

 
  
  
  


