ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА
ПРОТОКОЛ № 8
НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) ЗЛАТИЦА, НАЗНАЧЕНА С РЕШЕНИЕ № 893МИ/30.08.2019 Г., ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 85, АЛ. 6 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ИК)
На 16.09.2019 год. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Златица, за изборите
заобщински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ -Красимир Йоцов Веков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Петя Тодорова Чолакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ -Нели Димитрова Стефанова
СЕКРЕТАР - Диляна Иванова Дилова-Михова
ИЧЛЕНОВЕ:
1. Димитрина Петрова Петрова
2. Богдана Иванова Николова
3. Марина Манолова Василева
4. Елка Райчева Кръстанова
5. Ива Стефанова Петрова
При започване на заседанието присъстват 9 от общо 11 члена на ОИК, отсъства Йоана Найденова и
Георги Тодоров. Налице е изискуемия кворум за провеждане на редовно законно заседание на ОИК.
Председателят на комисията откри заседанието в 17:20 часа и обяви проекта на дневния ред:
1. Приемане на решение относно регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите
за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
2. Приемане на решение относно регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите
за общински съветници на 27 октомври 2019 г.
3. Приемане на решение относно регистрация на Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско
възраждане) за участие в изборите за кмет на 27 октомври 2019 г.
4. Приемане на решение относно регистрация на Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско
възраждане)за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.
5. Разглеждане на постъпило заявление от Христина Миндилова – технически сътрудник, съгласно
Решение № 010-МИ от 08.09.2019 г.
6. Разни.
Не постъпиха други предложения относно дневния ред и в тази връзка председателят на комисията
подложи на гласуване горецитираниятдневен ред, като за същият с вот „за“, гласуваха всички
присъстващи 9 (девет) члена, без гласували „против“.
По т. първа от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ в изборите за кмет на община Златица на 27
октомври 2019 г.
Постъпило е заявление от Политическа партия „АТАКА“, представлявана от Волен Николов Сидеров
с ЕГН **********, чрез пълномощник Боян Аспарухов Аспарухов, ЕГН **********, за регистрация на
Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат
на 27 октомври 2019 г.
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Заявлението е заведено под №18-48-МИ/16.09.2019 г. в регистъра на партиите и коалиции за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е подадено в срока по чл. 147 от Изборния
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Пълномощно за представителство на БоянАспарухов Аспарухов, упълномощен представител на
ПП „АТАКА“.
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, прегледа
заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че са
изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и
Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА Политическа партия „АТАКА“за участие в изборите за кмет на община Златица, които
ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 27
октомври 2019 г., наименованието на партията ще се изписва, както следва:ПП АТАКА, съгласно
Решение № 1056-МИ/11.09.2019г. на ЦИК.
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването
му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 9, „за“, без „против“.
По т. втора от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „АТАКА“ в изборите за общински съветници в община
Златица на 27 октомври 2019 г.
Постъпило е заявление от Политическа партия „АТАКА“представлявано от Волен Николов Сидеров с
ЕГН **********, чрез пълномощник Боян Аспарухов Аспарухов, ЕГН **********, за регистрация на
политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници на община Златица, които
ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
Заявлението е заведено под №19-48-МИ/16.09.2019 г. в регистъра на партиите и коалиции за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е подадено в срока по чл. 147 от Изборния
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
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Към заявлението са приложени следните документи:
1. Пълномощно за представителство на БоянАспарухов Аспарухов, упълномощен представител на
ПП „АТАКА“.
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, прегледа
заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че са
изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и
Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА Политическа партия „АТАКА“за участие в изборите за общински съветници в община
Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще се проведат
на 27 октомври 2019 г., наименованието на партията ще се изписва, както следва:ПП АТАКА,
съгласно Решение № 1056-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК.
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването
му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 9, „за“, без „против“.
По т. трета от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско възраждане)в
изборите за кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.
Постъпило е заявление от Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско
възраждане)представлявано от Румен Йорданов Петков с ЕГН **********, чрез пълномощник Емил
Цветанов Атанасов с ЕГН:**********, преупълномощил Даниела Василева Папучаровас ЕГН: **********за
регистрация на Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско възраждане)за участие в
изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
Заявлението е заведено под №20-48-МИ/16.09.2019 г. в регистъра на партиите и коалиции за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е подадено в срока по чл. 147 от Изборния
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Решение № 1024-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК;
2.Пълномощно за представителство от Румен Йорданов Петков на Емил Цветанов Атанасов;
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3. Пълномощно от Емил Цветанов Атанасов на Даниела Василева Папучарова;
4. Удостоверение от СГС за вписване в регистъра на политическите партии.
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, прегледа
заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че са
изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и
Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА политическа партия АБВ(Алтернатива за българско възраждане)за участие в изборите
за кмет на община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 27
октомври 2019 г., наименованието на партията ще се изписва, както следва:Политическа партия АБВ
(Алтернатива за българско възраждане), съгласно Решение № 1024-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК.
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването
му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 9, „за“, без „против“.
По т. четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско възраждане)в
изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г.
Постъпило е заявление от Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско
възраждане)представлявано от Румен Йорданов Петков с ЕГН **********, чрез пълномощник Емил
Цветанов Атанасов с ЕГН:**********, преупълномощил Даниела Василева Папучаровас ЕГН:
**********,за регистрация на Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско възраждане)за
участие в изборите за общински съветници на община Златица, които ще се проведат на 27 октомври
2019 г.
Заявлението е заведено под №21-48-МИ/16.09.2019 г. в регистъра на партиите и коалиции за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е подадено в срока по чл. 147 от Изборния
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Решение № 1024-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК;
2.Пълномощно за представителство от Румен Йорданов Петков на Емил Цветанов Атанасов;
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3. Пълномощно от Емил Цветанов Атанасов на Даниела Василева Папучарова;
4. Удостоверение от СГС за вписване в регистъра на политическите партии.
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, прегледа
заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че са
изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и
Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА политическа партияАБВ(Алтернатива за българско възраждане)за участие в изборите
за общински съветници на община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще се проведат
на 27 октомври 2019 г., наименованието на партията ще се изписва, както следва:Политическа партия
АБВ (Алтернатива за българско възраждане), съгласно Решение № 1024-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК.
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването
му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 9, „за“, без „против“.
По т. пета от дневния ред
ОТНОСНО:Постъпило заявление с рег. № 15/16.09.2019 г. от Христина Найденова Миндилова,
същата определена за технически сътрудник, съгласно Решение № 010-МИ от 08.09.2019 г. на ОИК –
Златица. Посредством същото лицето заявява желанието си правомощията му да бъдат прекратени,
считано от 17.09.2019 г. Председателят на комисията подложи на гласуване освобождаването на
техническия сътрудник, като на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, чл. 85, ал. 4 от ИК, Раздел I, т. 8 от
Решение № 848-МИ/28.08.2109 г., във връзка с Решение № 010-МИ/08.09.2019 г. на ОИК и Заявление
с вх. № 15/16.09.2019 г., Общинска избирателна комисия в община Златица
РЕШИ:
Освобождава Христина Найденова Миндилова – лице привлечено за специалист към ОИК, за
подпомагане дейността на ОИК като технически сътрудник с компютърна грамотност, считано от
17.09. 2019 г. , респективно прекратява функциите на същата като технически сътрудник, считано от
горецитираната дата.
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Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му, пред Централна
избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 9, „за“, без „против“.
Председателят на комисията запита останалите присъстващи членове на комисията дали имат
предложения за лица, които да бъдат привлечени за технически сътрудник/сътрудници. Останалите
членове на комисията изразиха становище, че не са подготвени да направят конкретни предложения,
тъй като първо трябва да бъде разговаряно с конкретни лица, за да бъде ясно дали те ще бъдат
съгласни да изпълняват тази дейност. Затова беше направено предложение на следващо заседание
да бъдат дадени предложения по този въпрос, същите да бъдат дискутирани и следователно да бъде
взето решение. Така направеното предложение беше прието от всички присъстващи.
По точка разни не бяха направени други предложения, съответно не бяха взети други решения.
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на
комисията в 17:50 часа. Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр и се подписа
от председателя и секретаря на ОИК.

Председател: ………/П/……………
Красимир Веков

Секретар: ……/П/………………
Диляна Дилова-Михова

6

