
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 12 
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) 
 

В 17:30 часа на 25.09.2019 г., в сградата на Общинска администрация – Златица, с 

административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303, в съответствие с 

решение 932–МИ от 30.08.2019 г. на ЦИК, се събра ОИК 2347 Златица, назначена с решение № 

893-МИ/30.08.2019 г., за да проведе публичен жребий за определяне реда за участие в диспутите 

в предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните 

радиоцентрове на БНТ и БНР, на кандидатите на партиите, коалициите, местните коалиции и 

инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници 

и кметове на 29 октомври 2019 година. 

 

Комисията бе в състав: 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ – Красимир Йоцов Веков 
2. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  - Нели Димитрова Стефанова 
 
И ЧЛЕНОВЕ: 
3. Димитрина Петрова Петрова – член; 

4. Богдана Иванова Николова – член; 

5. Ива Стефанова Петрова – член; 

6. Йоана Иванова Найденова  - член; 

7. Елка Райчева Кръстанова – член. 

 
При започване на заседанието присъстват 7 от общо 11 членове на ОИК Златица, отсъства 

Марина Манолова Василева, Петя Тодорова Чолакова, Георги Иванов Тодоров и Диляна 

Иванова Дилова - Михова. Налице е изискуемият кворум за провеждане на редовно законно 

заседание на ОИК. Заседанието се води от г-н Красимир Веков  - председател. 

 

Председателят на комисията откри заседанието в 17:30 часа.  

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на 
партиите, коалициите и местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на 
регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на 
средствата за масово осведомяване. На заседанието на комисията присъстваше г-жа Йорданка 
Салчева -  лице избрано да представлява Инициативен комитет за издигане на независим 
кандидат за кмет Ненко Николов Миков.  

Общинска избирателна комисия Златица провежда самостоятелен жребий за определяне 
поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и 
БНТ. Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, 
регистрирали в Общинска избирателна комисия Златица поне един кандидат за общински 
съветник или за кмет. В програмното си време регионалните радио- и телевизионни центрове 
предоставят еднакво време за предизборни излъчвания в община Златица, чиято територия е 
покрита от ефирното им разпръскване. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на 
диспутите се определят съобразно т. 40 от Решение № 794-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК. 
Жребият се води от председателя на ОИК Златица -  г-н Красимир Веков.  

В една кутия бяха поставени еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които 
съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията 
бе обозначена с надпис „ОИК“. 

В друга кутия се поставиха еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които 
съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция или 



инициативен комитет издигнал независим кандидат, регистрирани пред Общинска избирателна 
комисия Златица поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партията, 
коалицията, местната коалиция или инициативният комитет издигнал независим кандидат, бяха 
изписани съгласно решението на ОИК за регистрация в частта относно наименованието за 
изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове. 

Кутията бе обозначена с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, 
НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“. 

Водещият жребия, а именно председателят на комисията, изтегли плик от първата кутия 
и обяви името на член на ОИК, който има за задача да пристъпи към последователно теглене на 
пликове от втората кутия. Изтеглено бе името на г-жа Нели Стефанова – зам. председател на 
ОИК Златица.  

Към този момент, към заседанието на комисията се присъедини и г-жа Диляна Иванова 
Дилова – Михова, следователно присъстват 8 от общо 11 членове на ОИК Златица. 

Определеният чрез жребия член на ОИК, а именно г-жа Нели Стефанова, изтегли от 
втората кутия с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, НЕЗАВИСИМИ 
КАНДИДАТИ“ последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените 
пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията и местната 
коалиция в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор, която бе следната:  

НОМЕР ПО  
РЕД 

ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ИЛИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 

1. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 
НЕНКО НИКОЛОВ МИКОВ 

2. ПП ГЕРБ 

3. ПП ВОЛЯ 

4. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

5. КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  

6. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ 

7. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

8.  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ДОНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА - ТИНЧЕВА  

9. Коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна 

10.  ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ) 

11. АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 

12. Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” 

Бяха обявявани имената на всеки изтеглен и поредността на същия.  
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри 

заседанието на комисията в 17:43 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 


