
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№56 

Дупница 

31.08.2016 г. 

 
 
На  31 август  2016 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.Вземане на решение за оповестяване на мястото, датата и часа за определяне на 
поредните номера на същите в бюлетината за нови избори за кмет на кметство с. Дяково 
на 02 октомври 2016 г.  

2.Обсъждане на организационни въпроси на Общинска избирателна комисия-
Дупница ,касаещи определяне на преброител в комисията във връзка с отчитане на 
гласуването. 

3.Определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и 
независимите кандидати в бюлетините за гласуване в нов избор за кмет на кметство 
с.Дяково, община Дупница на 02 октомври 2016 г. 

4.Определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и 
телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Дупница партии, 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в нов избор за кмет на 
кметство с.Дяково, община Дупница  

5.Назначаване на членовете и ръководствата на секционната избирателна комисия 
на територията с.Дяково, община Дупница за произвеждане на нов избор за кмет на 
кметство Дяково, община Дупница на 02 октомври 2016 година.    

ПРИСЪСТВАХА 

Членове на ОИК Дупница: Мария Георгиева Чомакова, Ели Николова Панчева, 
Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова Борисова Десислава Василева 
Костадинова Стоянова, Нели Иванова Лазарова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова 
Димитрова и Йорданка Стоянова Божкова. 

Присъстват представители на партии и независим кандидат в нов избор за кмет на  
кметство с.Дяково на 02 октомври 2016 г., представители на медиите. 

 
ОТСЪСТВА: Катя Георгиева Димитрова;  
 
Заседанието бе открито в 12,00 часа и председателствано от г-жа Мария Чомакова - 

председател на комисията. 
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за оповестяване 

на мястото, датата и часа за определяне на поредните номера на същите в бюлетината за 
нови избори за кмет на кметство с. Дяково на 02 октомври 2016 г.  



Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Мария 
Чомакова: Централната избирателна комисия със следните свои решения: № 2250-МИ от 
18.09.2015г. и № 2255-МИ от 18.09.2015г. е задължила Общинските избирателни комисии 
да оповестят с решение мястото, датата и часа за определяне на поредните номера на 
същите в бюлетината за нов избор за кмет на   кметство с. Дяково на 02 октомври 2016г., 
както и мястото, датата и часа за провеждането на жребия за определяне реда за 
представяне на регистрираните партии, коалициите, местни коалиции и независимите 
кандидати в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове за изборите за 
общински съветници и кметове на 02 октомври 2016г., поради което и на основание чл. 85, 
ал. 4 от ИК, чл. 87, ал. 1, т. 10 от ИК, решение № 2250-МИ от 18.09.2015г. на ЦИК и 
решение № 2255-МИ от 18.09.2015г. на ЦИК   

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, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров 
Югов, Йорданка Стоянова Божкова, Нели Иванова Лазарова, Росица Кръстева Ушатова 
„против" – няма  и на основание чл. 85, ал. 4 от ИК, чл. 87, ал. 1, т. 10 от ИК, решение № 
3315-МИ от 21.07.2016 г., № 2250-МИ от 18.09.2015г. решение № 2250-МИ от 18.09.2015г. 
на ЦИК и решение № 2255-МИ от 18.09.2015г. на ЦИК   Общинска избирателна комисия 
Дупница, взе следното 

 
РЕШЕНИЕ №353 

1.Мястото, датата и часа за определяне на поредните номера на партиите и 

независим кандидат в бюлетината за за нови избори за кмет на кметство с. Дяково на 02 
октомври 2016г. са както следва: Мястото е Панорамната зала, находяща се на ет. 4 на 

Община Дупница, датата на провеждането – 31.08.2016 г. и начален час на жребия – 13:00 

часа.  

2.Мястото, датата и часа за провеждането на жребия за определяне на реда за 

представяне на регистрирани партии и независим кандидат в диспутите по регионалните 

радио и телевизионни центрове за нови избори за кмет на кметство с. Дяково на 02 

октомври 2016г., са както следва: Мястото е Панорамната зала, находяща се на ет. 4 на 

Община Дупница, датата на провеждането – 31.08.2016 г. и начален час на жребия – 
13:00часа. 

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: Обсъждане на организационни въпроси на 
Общинска избирателна комисия-Дупница ,касаещи определяне на преброител в комисията 



във връзка с отчитане на гласуването. Докладва председателят на Общинска избирателна 
комисия Дупница–Мария Чомакова:Предлагам за праброител в ОИК Дупница да бъде 
избрана Нели Иванова Лазарова. 

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, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров 
Югов, Йорданка Стоянова Божкова, Нели Иванова Лазарова, Росица Кръстева Ушатова 
„против" – няма  и на основание чл.85, ал.4, във вр. с чл.87 ал.1 т.1 от Изборния кодекс 
Общинска избирателна комисия Дупница взе следното 

РЕШЕНИЕ №354 

Избира Нели Иванова Лазарова за преброител във връзка с реда за отчитане на 
гласуването в ОИК 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 ТОЧКИ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на 
поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати 
в бюлетините за гласуване в нов избор за кмет на кметство с.Дяково, община Дупница на 
02 октомври 2016 г. и Определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните 
радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Дупница партии, 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в нов избор за кмет на 
кметство с.Дяково, община Дупница  

 
Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Мария 

Чомакова: Определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и 
телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Дупница партии, 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в нов избор за кмет на 
кметство с.Дяково, община Дупница     

На основание Решение № 3315-МИ от 21.07.2016 г. на ЦИК, Решение № 2255-МИ 
от 18.09.2015 г. на ЦИК, Решение №353 от 31.08.2016 г. на    ОИК – Дупница, публично 
проведен жребии на 31 август 2016 г. от 13.00 часа в гр.Дупница, област Кюстендил, 
пл.”Свобода” № 1, ет.4, Панорамна зала и на основание протокол № 56 на ОИК – Дупница 
от 31.08.2016 г. за проведено заседание на Общинска избирателна комисия Дупница  

Пристъпваме към теглене на жребия: 
 1.Член на ОИК Дупница, който ще изтегли името на партия, коалиция или 
инициативен комитет е Нели Иванова Лазарова и член на ОИК Дупница, който ще изтегли 
номер за бюлетината е  - Десислава Василева Костадинова-Стоянова.  

Партия, коалицията, местна коалиция или независим кандидат: 



ПАРТИЯ „ГЕРБ”   

 2.Член на ОИК Дупница, който ще изтегли името на партия, коалиция или 
инициативен комитет е Йорданка Стоянова Божкова  и член на ОИК Дупница, който ще 
изтегли номер бюлетината е – Любомир Петров Югов.  

Партия, коалицията, местна коалиция или независим кандидат:  

Независим кандидат Росица Лазарова Илиева №2 

На основание Решение № 2250-МИ от 18.09.2015г. на ЦИК, Решение № 176 от 
22.09.2015г. на    ОИК – Дупница, публично проведен жребии на 31 август 2016 г. от 13.00 
часа в гр.Дупница, област Кюстендил, пл.”Свобода” № 1, ет.4, Панорамна зала и на 
основание протокол № 56 на ОИК – Дупница от 31.08.2016 г. за проведено заседание на 
Общинска избирателна комисия Дупница и на основание чл.85, ал.4, чл.87 ал.2 и чл. 423, 
ал. 2 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница взе следното  

РЕШЕНИЕ № 355 

 

ОПРЕДЕЛЯ поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и 
независимите кандидати в бюлетините за гласуване в изборите в нов избор за кмет на 
кметство с.Дяково, община Дупница на 02 октомври 2016 г., а именно:  

1.Партия ГЕРБ е с НОМЕР В БЮЛЕТИНАТА: 1 

2.Независим кандидат Росица Лазарова Илиева е с НОМЕР В 
БЮЛЕТИНАТА: 2 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК – Дупница в 3 – дневен 
срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. 

На основание чл.85, ал.4, чл.87 ал.2 и чл. 196, ал.3 от Изборния кодекс Общинска 
избирателна комисия Дупница взе следното  

РЕШЕНИЕ №356 

ОПРЕДЕЛЯ реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и 
телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Дупница за участие в 
изборите за общински съветници и кметове партии, коалиции, местни коалиции и 
инициативни комитети, както следва:   

№1 ПП ГЕРБ  

№2 ИК ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 
СЕЛО ДЯКОВО  РОСИЦА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА  

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 ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на членовете и 
ръководствата на секционната избирателна комисия на територията с.Дяково, община 
Дупница за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Дяково, община Дупница на 
02 октомври 2016 година.  

Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница–Мария 
Чомакова: 

Постъпило е писмо с вх. № 541/29.08.2016 г. в 16:20 часа в Общинска избирателна 
комисия Дупница от кмета на община Дупница, област Кюстендил.Към писмото са 
предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно: 
Покана изх.№91-00-59/23.08.2016 г. ;Протокол от проведени консултации на 26.08.2016 г., 
подписан от участващите в консултацията лица; Писмени предложения за състава на СИК 
на територията на кметство село Дяково, община Дупница за произвеждане на нов избор 
за кмет на кметство село Дяково, община Дупница на 02 октомври 2016 година, както 
следва: Предложение с вх.№48-00-11/29.08.2016 г. от ПП „ГЕРБ" за състава на СИК на 
територията на кметство село Дяково, община Дупница; Предложение вх.№48 00– 
8/26.08.2016 г. от Коалиция „БСП лява България" за състава на СИК на територията на 
кметство село Дяково, община Дупница; Предложение вх.№48-00-9/26.08.2016 г. от ПП 
„ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; Предложение вх.№48-00-
7/26.08.2016 г. от Коалиция „Реформаторски блок" за състава на СИК на територията на 
кметство с.Дяково, община Дупница и заявление вх.№48-00-10/26.08.2016 г. от Коалиция 
„България без цензура" за състава на СИК на територията с.Дяково, община Дупница; Към 
предложенията са приложени всички, изискуеми се документи, съгласно т.8 от решение № 
1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, приложимо за провеждането на нов избор на 
основание решение № 3315-МИ от 21.07.2016 г. на ЦИК. 

Общинска избирателна комисия  Дупница констатира, че е постигнато съгласие 
между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и 
коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно 
представени, за състава и ръководството на секционната избирателна комисия на 
територията на село Дяково, община Дупница за произвеждане на нов избор за кмет на 
кметство с.Дяково, община Дупница на 02 октомври 2016 година. 

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, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров 
Югов, Йорданка Стоянова Божкова, Нели Иванова Лазарова, Росица Кръстева Ушатова 
„против" – няма, и на основание чл.85 ал.4, чл.87 ал.1 т. 5 и чл.91, ал.11 от Изборния 
кодекс, решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и решение №351/25.08.2016 г. на 
ОИК Дупница, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното 



РЕШЕНИЕ № 357 

НАЗНАЧАВА членовете и ръководството на секционна избирателна комисия 
№104800063 на територията на село Дяково, община Дупница за произвеждане на нов 
избор за кмет на кметство с.Дяково, община Дупница на 02 октомври 2016 година, в 
състав:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ Розелина Димчова Данаилова  ********** БСП лБ  

ЗАМ.-

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Виолета Костадинова Аспарухова 

********** ДПС  

СЕКРЕТАР Милен Трайчов Попов ********** ГЕРБ  

ЧЛЕН Мая Методиева Лазарова ********** ГЕРБ  

ЧЛЕН Величка Исталианова Димитрова ********** ГЕРБ  

ЧЛЕН Стоян Димитров Попов ********** РБ  

ЧЛЕН Зорка Спасова Дичина **********    ББЦ  

Издава удостоверения на членовете на СИК. 
 
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 14.30 часа. 

 

Председател:..........................  

         /Мария Чомакова / 

Секретар:................................. 

     /Ирина Янакиева / 


