
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 13 
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 17:10 часа на 26.09.2019 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, за да проведе заседание, се събра ОИК 2347 Златица, 

назначена с решение № 893-МИ/30.08.2019 г., в състав: 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ – Красимир Йоцов Веков 
2. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  - Нели Димитрова Стефанова 
3. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Петя Тодорова Чолакова 
4. СЕКРЕТАР - Диляна Иванова Дилова-Михова 
 
И ЧЛЕНОВЕ: 
5. Димитрина Петрова Петрова – член; 

6. Богдана Иванова Николова – член; 

7. Ива Стефанова Петрова – член; 

8. Йоана Иванова Найденова  - член; 

9. Марина Манолова Василева  - член; 

 

На заседанието присъстват представители на МК Глас народен (Глас народен, ПП БЪЛГАРСКИ 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ и ПП ЕВРОРОМА) - Елена Христова Герасимова и Николай Панчов Лилов. 
 
При започване на заседанието присъстват 9 от общо 11 членове на ОИК Златица, отсъстват 

Георги Иванов Тодоров и Елка Райчева Кръстанова. 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 17:15 часа и обяви проекта на дневния ред: 

1. Решение за определяне на номерата не независимите кандидати ,издигнати от инициативни 
комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в 
изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 
2. Решение за издаване на удостоверения на членовете на секционните избирателни комисии и 
определяне на номерата според участието им в СИК 
3. Одобряване на тиража на бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и 
за кметове на 27 октомври 2019 година. 
4. Утвърждаване на резултатите от проведения жребии за определяне на реда за предоставяне 
на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по регионалните 
телевизии и радио-центрове на БНТ и БНР при провеждане на изборите за общински съветници 
и за кметове на 27 октомври 2019 година. 
5. 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 9 (девет) членове, без гласували „против“.  
 
По т. първа от дневния ред 
Председателят на ОИК представи Решение № 1184 – МИ от 25.09.2019 на ЦИК и запозна 
присъстващите на заседанието на ОИК с чл. 423, ал. 2 от ИК, съгласно който ОИК трябва да 
определи номера за бюлетините на местните коалиции и инициативните комитети (регистрирали 
поне един кандидат за кмет и/или общински съветник) за участие в изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 



С оглед на проведения в ЦИК жребий на 25.9.2019 за определяне номерата на бюлетините, 
съгласно Решение №1184 – МИ от 25.09.2019 г., последният номер е 66. Поредността на 
номерата на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи и на независимите кандидати, 
издигнати от инициативни комитети, следва да бъдат определени с решение, съгласно 
поредността на регистрацията им в ОИК по входящия регистър на местните коалиции 
(Приложение № 49-МИ) и съответно входящия регистър на инициативните комитети  
(Приложение № 56-МИ). С оглед на датата и часа при постъпване в  регистъра на ОИК – Златица 
на три инициативни комитета и една местна коалиция бяха определени номерата на бюлетините 
на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети и на местната коалиция, 
регистрирала кандидатски листи за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019, както следва: 
- № 67 - ИК за издигане на независим кандидат за кмет, Пламен Георгиев Господинов, 
представляван от Павлина Нанкова Клиновска. Заявлението е регистрирано  на 11.09.2019 в 
11:42 часа в ОИК – Златица, под вх. № 01-56-МИ/11.09.2019 г. 
- № 68 - ИК за издигане на независимия кандидат за общински съветник Донка Тодорова 
Колева-Тинчева, представляван от Маруся Иванова Маринова . Заявлението е регистрирано на 
12.09.2019 г. в 10:00 часа в ОИК – Златица, под вх. № 02-56-МИ/12.09.2019 г. 
- № 69 - ИК за издигане на независимия кандидат за кмет Ненко Николов Миков, 
представляван от Йорданка Николова Салчева. Заявлението е регистрирано на 12.09.2019 г., 
16:20 часа в ОИК – Златица, под вх. № 03-56-МИ/12.09.2019 г. 
- № 70 МК Глас народен(Глас народен, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ и ПП 
ЕВРОРОМА). Заявлението е регистрирано на 13.09.2019 г. в 17:30 часа в ОИК – Златица, под вх. 
№ 01-49-МИ/13.09.2019 г.  

 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 423, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 1184 – 
МИ от 25.09.2019 на ЦИК и член 87, ал. 1., т. 14 и чл. 397, ал.1 от ИК, Общинска избирателна 
комисия – Златица,  

РЕШИ 
 
Определя номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на 
местната коалиция, регистрирала кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, съгласно поредността на 
регистрацията им в ОИК , по входящ регистър, както следва: 
 
- № 67 ИК – Пламен Георгиев Господинов – Независим кандидат за кмет; 
- № 68 ИК – Донка Тодорова Колева – Независим кандидат за общински съветник; 
- № 69 ИК – Ненко Николов Миков – Независим кандидат за кмет 12.09.2019 в 16:00 часа 
- № 70 МК Глас народен (Глас народен, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ и ПП 
ЕВРОРОМА). 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 9 „за“, без „против“. 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Ива Стефанова Петрова ЗА  

8 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

9 Марина Манолова Василева   ЗА  



Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК – Златица в 3 (три) - дневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс 

По т. втора от дневния ред 
ОИК Златица е назначила съставите на секционните избирателни комисии в община Златица 
посредством свое решение номер 052-МИ от 20.09.2019 година. В тази връзка и с оглед 
изпълнение на законовите изисквания на ИК и решенията на ЦИК, следва да бъде прието 
решение относно издаването на удостоверения на така назначените членове и да бъде 
определен редът, по който същите ще бъдат номерирани . 
 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, Решение № 1029-МИ /10.09.2019 на 
ЦИК и свое Решение 052-МИ/ 20.09.2019 г., ОИК Златица 
 

РЕШИ: 
1. На членовете на назначените секционни избирателни комисии (СИК) да бъдат издадени 
удостоверения.  
Последните ще започват с номерация , както следва:  
- Секция номер …001: 001-1, 001-2 и т.н., до изчерпване на числовия брой на членовете на 
секцията.  
- Секция номер …002.. 002-1, 002-2 и т.н., до изчерпване на числовия брой на членовете на 
секцията 
Горепосоченият начин на номерация да се прилага във възходяща поредност за всички останали 
секционни избирателни комисии 
 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 9 „за“, без „против“. 
 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК – Златица в 3 (три) - дневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

По т. трета относно: 
Изпълнение на Решение № 993-МИ от 07.09.2019 на ЦИК и писмо с изх. № МИ-06-333/1 от 
23.09.2019 година. Съгласно решението следва да бъде изпратено в ЦИК предложение за тираж 
на бюлетините за общински съветници и за кметове на територията на община Златица за 
гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 
 
На основание чл. 87, ал 1. т. 1,  чл. 209, ал. 1, изр. второ от ИК, във връзка с Наредбата за 
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл. 209, ал 3 от ИК и 
в изпълнение на решение № 993-МИ/07.09.20019. т. 6 на ЦИК, ОИК Златица  
 

 
 
 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Ива Стефанова Петрова ЗА  

8 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

9 Марина Манолова Василева   ЗА  



РЕШИ 
 
Утвърждава тираж за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. в община Златица, изчислен съгласно чл. 209, ал. 
3 от ИК, както следва: 

 

Вид избор Населено място Брой избиратели Общо тираж в т.ч. 
10%  резерв 

Кмет на община Община Златица 4886 5400 

Общински съветници Община Златица 4886 5400 

 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 9 „за“, без „против“. 
 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК – Златица в 3 (три)-дневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 
По т. четвърта от дневния ред: 
Относно: определяне чрез жребий на реда за предоставяне на партиите, коалициите, местните 
коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни 
центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 
След проведен жребий, описан в Протокол № 12 от 26.09.2019 г. на ОИК, съгласно процедурата, 
посочена в решение  № 1097 – МИ от 13.09.2019г. на ЦИК, бе определен редът 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. 

Във връзка с така описаният проведен жребий и на основание чл. 196, ал. 3 от Изборния 
кодекс и Решение на ЦИК № 1097-МИ/13.09.2019 г., ОИК Златица  

 
РЕШИ: 

Определя ред 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 год., както следва: 
  

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 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Ива Стефанова Петрова ЗА  

8 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

9 Марина Манолова Василева   ЗА  



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” 

  
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: 

 
Гласували 9 „за“, без „против“. 
 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК – Златица в 3 (три) - дневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс 

 
По т. пета от дневния ред: 
Беше разгледано постъпило „Особено мнение” с вх. № 45/26.09.2019 год. от Петя Тодорова 
Чолакова – зам.председател на ОИК-Златица. Текстът визира мнение на г-жа Чолакова за 
допуснати фактически грешки в Протокол № 11/24.09.2019г., за което, според вносителя, вина 
носи секретарят на ОИК- Златица, Диляна Дилова. Според г-жа Чолакова техническият 
сътрудник не носи вина. 
      Изложената според нея фактическа грешка, се отнася за т. 20, 21 и 22 от Протокол № 
11/24.09.2019 г.. Твърди се, че в бележките, които вносителката е водила по време на 
заседанието, е отразено,че г-жа Дилова е излязла от залата, а в протокола и решенията е 
отразено, че е гласувала. С оглед на коректността на протокола и взетите решения, г-жа Петя 
Тодорова Чолакова – зам.председател на ОИК - Златица, настоява гласуването да бъде коректно 
записано в протокола и в решенията ОИК – Златица, взети по тези три точки. 
       В същия текст е визирано разглеждането на докладна записка с вх. № 39/24.09.2019 г., с 

вносител Димитрина Петрова – член на ОИК, до председателя на ОИК- Златица. Г-жа Чолакова, 

на заседанието от 24.09.2019 г., е настоявала да бъде проведено обстойно обсъждане, тъй като 

според нея информацията е изключително важна, казусът е изключително сериозен и е 

затруднил дейността на ОИК Златица. 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Ива Стефанова Петрова ЗА  

8 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

9 Марина Манолова Василева   ЗА  



В точка „Разни” беше направено и предложение за привличане на технически сътрудник за 

подпомагане на дейността на ОИК- Златица. Съгласно Решение 616-МИ/15.08.2019 г. на ЦИК, 

ОИК Златица има право да определи такова лице. Във връзка с Решение № 076-МИ/24.09.2019 г. 

бе освободено едното лице технически сътрудник и бе предложена нова кандидатура -  Иван 

Бориславов Младенов. На г-н Младенов бяха разяснени задълженията му, след което 

предложението беше подложено на гласуване. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение 616-
МИ/15.08.2019г. на ЦИК, ОИК - Златица 

РЕШИ: 
Избира да бъде привлечено лицето Иван Бориславов Младенов за специалист – технически 
сътрудник, за периода от 26.09.2019 година до 7 (седем) дни включително от обявяване на 
изборния резултат. 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 9 „за“, без „против“. 
 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК – Златица в 3 (три) - дневен срок от 

обявяването му, на основание чл.  88 от Изборния кодекс 

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 17:40 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 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Ива Стефанова Петрова ЗА  

8 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

9 Марина Манолова Василева   ЗА  


