
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 41 

Дупница 

03.11.2015 г. 
 

 
На 03 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. Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия Дупница от 

различни партии и/или коалиции да предадат на ТЗ ГД „ГРАО“ Кюстендил 
избирателните списъци за произвеждане на втори тур за избор на кмет на община и 
кметове на кметства на 01.11.2015 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. 

 
 ПРИСЪСТВАХА: 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, Ели 
Николова Панчева, Маргарита Христова Иванова и Росица Кръстева Ушатова 

 
ОТСЪСТВАХА: няма  
 
Заседанието бе открито в 12,00 часа и председателствано от г-н Здравко Василев— 

председател на комисията. 
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна 

комисия Дупница от различни партии и/или коалиции да предадат на ТЗ ГД „ГРАО“ 
Кюстендил избирателните списъци за произвеждане на втори тур за избор на кмет на 
община и кметове на кметства на 01.11.2015 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. 

    
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, 
Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4 и чл.87, ал.1, от Изборния кодекс и Решение 
№ №2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе 
следното  

  
  

РЕШЕНИЕ № 328 
  
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 втори тур за избор на кмет на 
община и кметове на кметства на 01.11.2015 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. 
 Заседанието приключи в 12.30 часа. 
  
 

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

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


