
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 52  

Дупница 

19.08.2016 г. 
 

 
На 19 август 2016 г. от 16:30 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 за регистрация на ПП „ ГЕРБ “ за участие в изборите за Кметове 
на Кметства в община Дупница – с. Дяково,  в Община Дупница. 

2. Вземане на решение за регистрация на инициативен комитет за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 02 октомври 2016 г. 

3. Вземане на решение за регистрация на Партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН  
ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за Кметове на Кметства в община Дупница – с. 
Дяково,  в Община Дупница. 

 
ПРИСЪСТВАХА: Мария Георгиева Чомакова, Ели Николова Панчева, Ирина 

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

 
ОТСЪСТВАХА: Росица Кръстева Ушатова. 
 
Заседанието бе открито в 16:30 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева 

Чомакова — председател на комисията. 
 
 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за регистрация на 
ПП „ ГЕРБ “ за участие в изборите за Кметове на Кметства в община Дупница – с. Дяково,  в 
Община Дупница . 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Георгиева Чомакова: 

 Постъпило е заявление Вх. № 001 от 19.08.2016г. от Регистъра на Партиите на 
Общинска избирателна комисия Дупница от Крум Стойчев Милев с ЕГН *********** 
упълномощен представител на ПП „ГЕРБ “  за регистрация на партия  ПП „ ГЕРБ “ за участие в 
изборите за Кметове на кметства в община Дупница– с. Дяково. 

Заявено е искане наименованието на партията за изписване в бюлетината да бъде съгласно 
решението на ЦИК за регистрация, а именно: ПП ГЕРБ. Към заявлението са приложени: Решение 
№ 3382-МИ/16.08.2016г. на ЦИК; Удостоверение от СГС по ФД № 1545/2007 г.; Пълномощно № 
КО-Г-038/12.08.2016 г. ; Пълномощно №002/12.08.2016 г. 

        При извършената проверка по реда на чл.147 ал.6 от Изборния кодекс Общинска избирателна 
комисия Дупница установи, че заявлението е подписано и представено от надлежно 



упълномощено лице и към него са приложени всички изискуеми се документи, съгласно чл.147 
ал.5 от Изборния кодекс за регистрация на партия ПП „ ГЕРБ “ за участие в изборите за кметове на 
кметства в община Дупница както следва: с. Дяково.  

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува „за" от Мария Георгиева Чомакова, Ели 
Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова 
Десислава Василева Костадинова Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита 
Христова Иванова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова 
Божкова, „против" – няма  и на основание чл.85 ал.4, чл.87 ал.1 т. 12 и чл.147 ал.6 от Изборния 
кодекс /ред. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г./ Общинска избирателна комисия Дупница, 
взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 344 

 
РЕГИСТРИРА партия ПП „ ГЕРБ “ за участие в изборите за Кметове на кметства в община 

Дупница на 02.10.2016 г. –с. Дяково,  
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП  ГЕРБ . 
Издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет по чл.87 ал.1 т.13 от 

Изборния кодекс/приложение №57-МИ/ от изборните книжа. 
 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 регистрация на 
инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове на 02 
октомври 2016 г. 

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Георгиева Чомакова: 
  

Постъпило е заявление, вх.№ 01/ 19.08.2016 г. 16:05 ч., представено от Васил 
Павлов Дичин с ЕГН *********** от регистъра на Инициативните комитети на Общинска 
избирателна комисия Дупница за регистрация на Инициативен комитет за издигане 
кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство село Дяково, Община Дупница, 
на Росица Лазарова Илиева с ЕГН ***********, в състав:  
 1. Васил Павлов Дичин с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, общ. 
Дупница, Обл. Кюстендил. 
 2. Иванка Спасова Попова с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, общ. 
Дупница, Обл. Кюстендил. 
 3. Пенка Рангелова Кьосева с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, 
общ. Дупница, Обл. Кюстендил. 
 4. Цветанка Миланова Иванова с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, 
общ. Дупница, Обл. Кюстендил. 

Заявлението е подписано от всички членове на комитета.  
 Към заявлението са приложени: Решение за създаване на инициативен комитет от 
18.08.2016 г.; Образец от подпис – 4 броя; Декларация по чл. 153, ал.4, т.3 от ИК – 4 
бр.;Декларация по чл.153, ал.4, т.4 от ИК -4 бр.; Удостоверение за банкова сметка -1бр.  
 Взето е решение, с което за представляващ Инициативния комитет е определен 
Васил Павлов Дичин с ЕГН 6311052820. 
 Определено е и лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 



отчетност на Инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Иванка 
Спасова Попова с ЕГН ***********. 
 Към заявлението са приложени декларации по чл.153 ал.4 т.3 във връзка с чл.396 от 
ИК /приложение №54-МИ/ от изборните книжа, декларации по чл.153 ал.4 т.4 от ИК 
/приложение №55-МИ/ и нотариално заверен образец от подпис за всеки от членовете на 
инициативния комитет. Представено е удостоверение от 19.08.2016 г. на „Алианц Банка 
България” АД за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния 
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.    
 При извършената проверка по чл.154 ал.1 от Изборния кодекс Общинска 
избирателна комисия Дупница установи, че членовете на инициативния комитет отговарят 
на изискванията по чл.151 ал.2 т.1 от Изборния кодекс -лицата са с постоянен адрес на 
територията на изборния район и са приложени всички изискуеми се на основание чл.153 
от Изборния кодекс документи. 

След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се 
проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува „за" от Мария Георгиева Чомакова, Ели 
Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова 
Десислава Василева Костадинова Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита 
Христова Иванова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова 
Божкова, „против" – няма  и на основание чл.85 ал.4, чл.87 ал.1 т. 13 и чл.154 ал.1 от 
Изборния кодекс /ред. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г./ Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 
 

РЕШЕНИЕ №345 

 
 РЕГИСТРИРА Инициативен комитет за издигане кандидатурата на 

независим кандидат за кмет на кметство село Дяково, Община Дупница, на Росица 
Лазарова Илиева с ЕГН ***********, в състав:  
 1. Васил Павлов Дичин с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, общ. 
Дупница, Обл. Кюстендил. 
 2. Иванка Спасова Попова с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, общ. 
Дупница, Обл. Кюстендил. 
 3. Пенка Рангелова Кьосева с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, 
общ. Дупница, Обл. Кюстендил. 
 4. Цветанка Миланова Иванова с ЕГН ***********, с постоянен адрес село Дяково, 
общ. Дупница, Обл. Кюстендил. 
 
 Издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет по чл.87 ал.1 т.13 от 
Изборния кодекс/приложение №57-МИ/ от изборните книжа. 
 

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 
регистрация на Партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН  ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в 
изборите за Кметове на Кметства в община Дупница – с. Дяково,  в Община Дупница
 Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница – Мария 
Георгиева Чомакова: 

 
Постъпило е заявление Вх. № 02 от 19.08.2016г. от Регистъра на Партиите на 

Общинска избирателна комисия Дупница от Ивайло Димитров Атанасов с ЕГН 



7008032861 упълномощен представител на Партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН  
ЦЕНТЪР - БДЦ“ за регистрация на Партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН  ЦЕНТЪР - 
БДЦ“ за участие в изборите за Кметове на кметства в община Дупница– с. Дяково. 

Заявено е искане наименованието на партията за изписване в бюлетината да бъде 
съгласно решението на ЦИК за регистрация, а именно: Партия „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН  ЦЕНТЪР - БДЦ“ . Към заявлението са приложени: Решение № 3381-
МИ/16.08.2016г. на ЦИК; Пълномощно изх № 103/17.08.2016 г. 
        При извършената проверка по реда на чл.147 ал.6 от Изборния кодекс Общинска 
избирателна комисия Дупница установи, че заявлението е подписано и представено от 
надлежно упълномощено лице и към него са приложени всички изискуеми се документи, 
съгласно чл.147 ал.5 от Изборния кодекс за регистрация на Партия „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН  ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за кметове на кметства в 
община Дупница както следва: с. Дяково.  

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

проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува „за" от Мария Георгиева Чомакова, Ели 
Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова 
Десислава Василева Костадинова Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита 
Христова Иванова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова 
Божкова, „против" – няма  и на основание чл.85 ал.4, чл.87 ал.1 т. 12 и чл.147 ал.6 от 
Изборния кодекс /ред. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г./  Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 
РЕШЕНИЕ №346 

 
РЕГИСТРИРА Партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН  ЦЕНТЪР - БДЦ“ за 

участие в изборите за Кметове на кметства в община Дупница на 02.10.2016 г. –с. Дяково,  
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Партия „БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН  ЦЕНТЪР - БДЦ“. 
 

Издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет по чл.87 ал.1 т.13 от 
Изборния кодекс/приложение №57-МИ/ от изборните книжа. 

 
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:..........................  
         / Мария Чомакова / 
 

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


