
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 51  

Дупница 

18.08.2016 г. 
 

 
На 18 август 2016 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. Вземане на решение за избор на говорител на комисията. 
2. Вземане на решение за работното време на комисията. 
3. Вземане на решение за обявяване на решенията на комисията. 
4. Вземане на решение за сключване на договор със специалист-експерт към ОИК 

Дупница  
 

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

 
ОТСЪСТВАХА: Мария Георгиева Чомакова. 
 
Заседанието бе открито в 17:00 часа и председателствано от г-жа Ирина Янакиева 

— секретар на комисията. 
 
 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за избор на 

говорител на комисията. 
Докладва секретарят на Общинска избирателна комисия Дупница–Ирина Янакиева: 

 С Решение № 1 от 07.09.2015 г. на ОИК Дупница Здравко Бойков Василев е избран 
за говорител на комисията. С Решение № 3359 МИ/НР от 11.08.2016 г. на ЦИК Здравко 
Бойков Василев е освободен като председател на ОИК – Дупница по лични причини и е 
назначен за председател на ОИК Дупница Мария Георгиева Чомакова.  

По тези съображения предлагам, за говорител на комисията да бъде избран 
председателя Мария Георгиева Чомакова. 

 След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува „за" от Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова Десислава Василева 
Костадинова Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица 
Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова 



Божкова, „против" – няма  и на основание чл. 85,ал.4,във връзка с чл.87,ал.1,т.1 от 
Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 340 

 
Избира председателя Мария Георгиева Чомакова за говорител на комисията. 

 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 ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за работното 

време на комисията  
Докладва секретарят на Общинска избирателна комисия Дупница–Ирина Янакиева: 

  
Предлагам работното време на Общинска избирателна комисия Дупница да е всеки 

ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Обедна почивка от 12.30 до 13.30 часа. 
След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 

проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува „за" от Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова Десислава Василева 
Костадинова Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица 
Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова 
Божкова, „против" – няма  и на основание чл. 85,ал.4,във връзка с чл.87,ал.1,т.1 от 
Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 
 

РЕШЕНИЕ №341 

 
 Работното време на Общинска избирателна комисия Дупница е всеки ден от 9.00 
часа до 17.00 часа. Обедна почивка от 12.30 до 13.30 часа 
 

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 ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за 
обявяване на решенията на комисията. 
 Докладва секретарят на Общинска избирателна комисия Дупница–Ирина Янакиева: 

Предлагам дежурните за деня членове на комисията ще обявяват решенията на 
ОИК Дупница на таблото за съобщения, находящо се на партерния етаж на Община 
Дупница. 

 
След проведено обсъждане на основание чл. 85, ал. 6 от Изборния кодекс се 

проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува „за" от Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова Десислава Василева 
Костадинова Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица 
Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова 
Божкова, „против" – няма  и на основание чл. 85,ал.4,във връзка с чл.87, ал.1, т.1 от 
Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
РЕШЕНИЕ №342 

 
Дежурните за деня членове на комисията ще обявяват решенията на ОИК Дупница 



на таблото за съобщения, находящо се на партерния етаж на Община 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 ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за сключване 

на договор със специалист-експерт към ОИК Дупница  
Докладва секретарят на Общинска избирателна комисия Дупница–Ирина Янакиева: 
 

В т.11 от решение № 3324-МИ/НР от 26.07.2016 г. на ЦИК е предвидено, че за 
подпомагане дейността на ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни от 
обявяване на изборния резултат може да се наемат IT специалист. 
 С оглед необходимостта от компютърен специалист - експерт към ОИК, който да  
подпомага Общинска избирателна комисия Дупница в осъществяване на правомощията й, 
във връзка с поддържането на интернет страницата на Общинска избирателна комисия 
Дупница по чл.87 от Изборния кодекс и осъществяване на съдействие при създаване на 
публични регистри, както и други функции възложени от председателя, в рамките на 
неговата компетентност и 

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 6, чл.87, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение № 3324-МИ/НР 
от 26.07.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

След проведено обсъждане на основание чл. 85, ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува „за" от Ели Николова Панчева, Ирина 
Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова Десислава Василева 
Костадинова Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица 
Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова 
Божкова, „против" – няма  и на основание чл. 85,ал.4,във връзка с чл.87, ал.1, т.1 от 
Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 

 
РЕШЕНИЕ №343 

 
Определя за компютърен специалист - експерт към Общинска избирателна комисия 

Дупница със срок от влизането в сила на настоящото решение до приключване работата 
на Общинска избирателна комисия Дупница: Илияна Георгиева Михалкова с ЕГН *** с 
възнаграждение, определено с Решение № 3324-МИ/НР от 26.07.2016 г. на ЦИК . 

Определя функциите на компютърен специалист - експерт към Общинска 
избирателна комисия Дупница в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 
подпомагане на Общинска избирателна комисия Дупница в осъществяване на 
правомощията й, във връзка с поддържането на интернет страницата на Общинска 
избирателна комисия Дупница по чл.87 от Изборния кодекс и осъществяване на 
съдействие при създаване на публични регистри, както и други функции възложени от 
председателя, в рамките на неговата компетентност.  

 
Решението да се изпрати на кмета на община Дупница за сключване на договор. 
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК – Дупница в 3 – дневен 

срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. 
 

Определя за компютърен специалист - експерт към Общинска избирателна комисия 
Дупница със срок от влизането в сила на настоящото решение до приключване работата 
на Общинска избирателна комисия Дупница: Илияна Георгиева Михалкова с ЕГН *** с 
възнаграждение, определено с Решение № 3324-МИ/НР от 26.07.2016 г. на ЦИК . 



Определя функциите на компютърен специалист - експерт към Общинска 
избирателна комисия Дупница в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 
подпомагане на Общинска избирателна комисия Дупница в осъществяване на 
правомощията й, във връзка с поддържането на интернет страницата на Общинска 
избирателна комисия Дупница по чл.87 от Изборния кодекс и осъществяване на 
съдействие при създаване на публични регистри, както и други функции възложени от 
председателя, в рамките на неговата компетентност.  

 
Решението да се изпрати на кмета на община Дупница за сключване на договор. 

   
 Заседанието приключи в 18.15 часа. 
 

Зам. Председател:..........................  
         /Ели Панчева/ 
 

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


