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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) ЗЛАТИЦА, НАЗНАЧЕНА С РЕШЕНИЕ № 893-

МИ/30.08.2019 Г., ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 85, АЛ. 6 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ИК) 
 
На 17.09.2019 год. се проведе заседание на Общинската 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. Красимир Йоцов Веков – Председател; 

2. Нели Димитрова Стефанова -  Зам.-председател; 

3. Диляна Иванова Дилова-Михова – Секретар; 

4. Димитрина Петрова Петрова – член; 

5. Йоана Иванова Найденова – член; 

6. Богдана Иванова Николова – член; 

7. Ива Стефанова Петрова – член; 

8. Георги Иванов Тодоров – член; 

9. Марина Манолова Василева  - член; 

10. Елка Райчева Кръстанова – член. 

 
При започване на заседанието присъстват 10 от общо 11 членове на ОИК, отсъства Петя Чолакова. 

Налице е изискуемият кворум за провеждане на редовно законно заседание на ОИК. 

 

Председателят на комисията откри заседанието в 17:12 часа и обяви проекта на дневния ред: 

 

1. Проект за решение за избор на технически сътрудници 
2. Проект за решение за приемане на Инструкция за защита на личните данни 
3. Проект за решение за населените места от община Златица, в които няма да се провежда избор за 
кмет на кметство – Карлиево, Петрич и Църквище 
4. Разни 
 
Не постъпиха други предложения относно дневния ред и в тази връзка председателят на комисията 
подложи на гласуване горецитираният дневен ред, като за същият с вот „за“, гласуваха всички 
присъстващи 10 (десет) членове, без гласували „против“.  
 
По т. първа от дневния ред 
ОТНОСНО: Проект за решение за избор на технически сътрудници 
Председателят представи информация за задълженията на техническите сътрудници и работното 
време. На заседанието присъстват двама кандидати за технически сътрудници на ОИК-Златица – 
Катя Стефанова Димитрова и Пламен Александров Александров. На двамата бе дадена думата за 
представяне и мнения. Членовете на ОИК-Златица зададоха доуточняващи въпроси, след което се 
премина към гласуване. 
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С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Р, Общинска 
избирателна комисия – Златица, след проведено гласуване, с 10 (десет) гласа „за”, без „против” и без 
особени мнения, ОИК Златица 
 

РЕШИ: 
Общинска избирателна комисия Златица избира да бъдат привлечени като технически сътрудници 
Катя Стефанова Димитрова и Пламен Александров Александров към ОИК-Златица за подпомагане на 
нейната дейност за периода от назначаването на ОИК до 7 дни включително от обявяване на 
изборния резултат. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
 

 
Гласували 10, „за“, без „против“. 
 
По т. втора от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Проект за решение за приемане на Инструкция за защита на личните данни 
 
Председателят представи проект за Инструкция за защита на личните данни, с който запозна 
присъстващите членове на ОИК-Златица. Не бяха направени предложения и изказани мнения. След 
запознаването ОИК-Златица премина в режим на гласуване. 
 
С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и чл. 23, ал. 4 от 
Закона за защита личните данни, Общинска избирателна комисия – Златица след проведено 
гласуване с 10 (десет) гласа „за”, ”, без „против” и без особени мнения,  

 
РЕШИ: 

ПРИЕМА Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, 
съхранявани и предоставяни от ОИК-Златица при провеждане на изборите за общински съветници и 
кмет на 27.10.2019 г. Инструкцията е неразделна част от настоящото решение. 
  
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването 
му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

5 Богдана Иванова Николова ЗА  

6 Марина Манолова Василева ЗА  

7 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Георги Иванов Тодоров ЗА  

10 Йоана Иванова Найденова ЗА  
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ГЛАСУВАЛИ: 
 

 
Гласували 10, „за“, без „против“. 
 
По т. трета относно: 
Проект за решение за населените места от община Златица, в които няма да се провежда избор за 
кмет на кметство – Карлиево, Петрич и Църквище 
 
Председателят, съгласно изискванията на ИК, предложи проект за решение съгласно който в 
населените места с жители под изискуемия минимум (350 души), които на територията на община 
Златица са съответно Карлиево, Петрич и Църквище, да не се провеждат избори за кметове  на 
съответното населено място. Изборните секции в тези населени места са: 234700008 - Църквище, 
234700009 - Карлиево и 234700010 – Петрич. 
 
С оглед на гореизложеното и на основание параграф 153 от ИК, който визира, че избори за кметове 
се провеждат само в тези кметства, в които към датата на обнародване на указа на президента  за 
насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, отговарят на изискванията на член 
16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Общинска 
избирателна комисия – Златица, след проведено гласуване с 10 (десет) гласа „за”, без „против” и без 
собени мнения, 

 
РЕШИ: 

В изборните секции 234700008 - Църквище, 234700009 - Карлиево и 234700010 – Петрич ще се 
проведат единствено избори за кмет на община и общински съветници, на 27.10.2019 г. 
  
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването 
му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

5 Богдана Иванова Николова ЗА  

6 Марина Манолова Василева ЗА  

7 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Георги Иванов Тодоров ЗА  

10 Йоана Иванова Найденова ЗА  

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

5 Богдана Иванова Николова ЗА  

6 Марина Манолова Василева ЗА  

7 Елка Райчева Кръстанова ЗА  
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Гласували 10, „за“, без „против“. 
 
 
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 17:38 часа. Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр и се подписа 

от председателя и секретаря на ОИК.  

 
 
 
 
 
Председател: …………/П/……………     Секретар: …………/П/…………… 

Красимир Веков      Диляна Дилова-Михова 
 

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Георги Иванов Тодоров ЗА  

10 Йоана Иванова Найденова ЗА  


