
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 55  

Дупница 

25.08.2016 г. 
 

 
На 25 август 2016 г. от 16:15 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 броя на членовете на секционна избирателна комисия на територията 
на с. Дяково, община Дупница, съобразно броя на избирателите в съответната 
секция в новите избори за кмет на кметство Дяково, насрочени за 02.10.2016г. 

2. Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Дяково, издигнат от инициативен 
комитет за участие в нови изборите за кмет на кметство Дяково на 02 октомври 
2016 г. 

 
ПРИСЪСТВАХА: Мария Георгиева Чомакова, Ели Николова Панчева, Ирина 

Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова- Борисова, Десислава Василева 
Костадинова-Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, , Ели Кирилова Димитрова, Любомир 
Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, Росица Кръстева Ушатова. 

ОТСЪСТВАХА: Маргарита Христова Иванова; 
 
Заседанието бе открито в 16:15 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева 

Чомакова — председател на комисията. 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне броя на членовете на 
секционна избирателна комисия на територията на с. Дяково, община Дупница, съобразно 
броя на избирателите в съответната секция в новите избори за кмет на кметство Дяково, 
насрочени за 02.10.2016 г. 

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

 Със Заповед № 2635/11.08.2016 г. на кмета на Община Дупница, вх. № 519 от 
12.08.2016 г. на ОИК, е образувана и утвърдена секционна избирателна комисия на 
територията на с. Дяково,община Дупница, от Справка за броя население и избиратели по 
избирателни секции на територията на Община Дупница, се установява, че СИК 
№104800063 на територията на с.Дяково, община Дупница с е с по-малко от 500 
избиратели. 

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, Ели Кирилова 
Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, Росица Кръстева 



Ушатова „против" – няма  и на основание чл. 85 ал.4 и ал.6 и чл.87 ал.1 т.7 от Изборния 
кодекс във връзка с чл. 13 и 19, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и решение № 3315-МИ от 
21.07.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 
 

РЕШЕНИЕ №351 

 

Определя броя на членовете на СИК № 104800063 на територията на кметство село 
Дяково, община Дупница да бъде в състав от 7 членове, в това число председател, зам.-
председател и секретар. 
 

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: регистрация на кандидат за кмет на 
кметство с. Дяково, издигнат от инициативен комитет за участие в нови изборите за кмет 
на кметство Дяково на 02 октомври 2016 г. 

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

Постъпило е предложение Вх. № 2 от 24.08.2016 г. от 15.40 ч. от Регистъра за 
кандидатите за кмет на кметство с. Дяково на Общинска избирателна комисия Дупница от 
Инициативен комитет, представляван от Васил Павлов Дичин за издигане на независим 
кандидат за кметство с. Дяково, община Дупница на Росица Лазарова Илиева с ЕГН 
5612092874 с постоянен адрес с.Дяково, общ. Дупница, за участие в новите избори за кмет 
на кметство с. Дяково на 02.10.2016 г. 

Към заявлението са приложени: Предложение от инициативен комитет за 
регистрация на независим кандидат; Заявление- декларация от кандидат; Списък с лицата, 
подкрепящи кандидата, съдържащ 16 страници със 72 броя подписи- на хартия; списък в 
структуриран електронен вид на диск; 

При извършената служебна проверка на представената подписка от Главна 
Дирекция „ Гражданска регистрация и административно обслужване ” при Териториално 
звено на служба „ ГРАО ” гр. Кюстендил, видно от протокол от 25.08.2016 г., се 
установява че общия брой на установените коректни записи по представения за проверка 
списък са 69 /шестдесет и девет/, при минимално изискване от 47, представляващи 1/5 от 
избирателите в кметство с.Дяково, които е следвало да подкрепят кандидата.    

При извършената проверка по реда на чл.414, ал.2 от Изборния кодекс Общинска 
избирателна комисия Дупница установи, че предложението е подписано и представено от 
надлежно упълномощено лице и към него са приложени всички изискуеми се документи, 
съгласно чл.414, ал.1, т.3, т.4, т.5 от Изборния кодекс, и са налице изискванията на чл. 156, 
чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413 и чл.414 от Изборния кодекс и решение №1632-
МИ/31.08.2015 г. на ЦИК за регистрация на Росица Лазарова Илиева с ЕГН 5612092874 с 
постоянен адрес с.Дяково, общ. Дупница, кандидат за кмет на с. Дяково предложена от 
Инициативен комитет. 

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, Ели Кирилова 
Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, Росица Кръстева 
Ушатова  „против" – няма  и на основание чл. 85 ал.4 и  ал.6 и чл.87 ал.1 т.14, чл.417, ал.1 
от Изборния кодекс /ред. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г./,  Общинска избирателна 



комисия Дупница взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 352 

 

РЕГИСТРИРА Росица Лазарова Илиева с ЕГН 5612092874 с постоянен адрес 
с.Дяково, общ. Дупница за кандидат за кмет на кметство с. Дяково, община Дупница, 
издигнат от инициативен комитет за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, 
насрочени на 02.10.2016 г. 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат на основание чл.87, ал.1, т.14 от 
Изборния кодекс. 

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 16,40 часа. 
 

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

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


