
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 44 

Дупница 

10.11.2015 г. 
 

 
На 10 ноември 2015 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. Определяне на членове от Общинска избирателна комисия Дупница за 

представяване на ОИК – Дупница по административни дела на Административен 
съд Кюстендил 

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

 
ОТСЪСТВАХА: Ели Николова Панчева и Ели Кирилова Димитрова 
 
Заседанието бе открито в 17,00 часа и председателствано от г-н Здравко Василев— 

председател на комисията. 
 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на членове от Общинска избирателна 
комисия Дупница за представяване на ОИК – Дупница по административни дела на 
Административен съд Кюстендил 

Докладва Здравко Василев- председател на ОИК Дупница. 
  Във връзка с получени определения от Административен съд град Кюстендил по 
адм. дело № 351 / 2015г., насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 12.11.2015г. в 
сградата на КАС, адм. Дело № 363 / 2015г., насрочено за разглеждане в съдебно заседание 
на 16.11.2015г. в сградата на КАС по адм. дело №  365 / 2015г., насрочено за разглеждане в 
съдебно заседание на 17.11.2015г. в сградата на КАС и адм. Дело № 366 / 2015г., насрочено 
за разглеждане в съдебно заседание на 16.11.2015г. в сградата на КАС и предвид 
невъзможността на председателя на ОИК – Дупница Здравко Бойков Василев да се яви в 
съдебните заседания предвид ангажираността му по адм. дело № 34/ / 2015г. на КАС и за да 
бъдат осигурени бюлетините на съответните СИК за преброяване в съдебно заседание 

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, Ирина 
Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова – Борисова, Десислава Василева 
Костадинова - Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир 
Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова и Росица Кръстева Ушатова, „против" - няма, и 
на основание на основание чл. 76, ал. 2, чл. 85, ал.4, във вр. с чл.87, ал.1, т.1 Общинската 
избирателна комисия Дупница, взе следното  
  

РЕШЕНИЕ № 332 

  
           1. Определя МАРГАРИТА ХРИСТОВА ИВАНОВА, член на ОИК Дупница за 
представител от Общинска избирателна комисия Дупница която да се яви и да представява 



комисията по адм. дело № 351 / 2015г. на КАС и като осигури бюлетините за преброяването 
им в съдебно заседание. 
2. Определя ЙОРДАНКА СТОЯНОВА БОЖКОВА, член на ОИК Дупница за представител 
от Общинска избирателна комисия Дупница която да се яви и да представява комисията по 
адм. дело № 363 / 2015г. и  адм. дело № 366 / 2015г. на КАС, като осигури бюлетините за 
преброяването им в съдебно заседание. 
3. Определя ЕЛИ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА, член на ОИК Дупница за представител от 
Общинска избирателна комисия Дупница която да се яви и да представява комисията по 
адм. дело № 365 / 2015г. на КАС и като осигури бюлетините за преброяването им в съдебно 
заседание. 
 
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 17.30 часа. 
  
 

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

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


