ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА
ПРОТОКОЛ № 15
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 17:05 часа на 29.09.2019 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. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Нели Димитрова Стефанова
2. СЕКРЕТАР - Диляна Иванова Дилова-Михова
И ЧЛЕНОВЕ:
3. Димитрина Петрова Петрова – член;
4. Богдана Иванова Николова – член;
5. Марина Манолова Василева - член;
6. Георги Иванов Тодоров – член;
7. Елка Райчева Кръстанова – член;
8. Йоана Иванова Найденова – член;
При започване на заседанието присъстват 8 от общо 11 членове на ОИК Златица, отсъстват
Красимир Йоцов Веков, Ива Стефанова Петрова и Петя Тодорова Чолакова. Налице е
изискуемият кворум за провеждане на редовно законно заседание на ОИК. Заседанието се води
от Нели Стефанова – зам.- председател, на основание Решение на ОИК №040 - МИ/14.09.2019 г.
Зам.-председателят на комисията откри заседанието в 17:05 часа и обяви проекта на дневния
ред:
1. Проект на решение относно одобряване на предпечатните образци на бюлетините.
(Отложено от 28.09.2018 г.)
2. Разни.
Не постъпиха други предложения относно дневния ред и в тази връзка зам.-председателят на
комисията подложи на гласуване горецитирания дневен ред, като за същия с вот „за“, гласуваха
всички присъстващи 8 (осем) членове, без гласували „против“.
По т. първа от дневния ред:
В Общинска избирателна комисия Златица са постъпили графични файлове с предпечатен
образец на хартиените бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври
2019 г.
Общинската избирателна комисия трябва да одобри предпечатния образец на бюлетините при
спазване на Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на Централната избирателна комисия. ОИК
принтира образците и върху тях следва да се подпишат всички присъстващи членове на ОИК и
да изпишат трите си имена собственоръчно. Задължително се отбелязват датата и часът на
одобряване на образеца на бюлетината.
Електронните образци на бюлетините да бъдат подписани с електронния подпис на комисията.

След извършена проверка на предпечатните образци на хартиените бюлетини се установи, че
съдържанието им отговаря на изискванията на чл. 422, респ. чл. 421 от ИК и Приложения № 100МИ, № 101-МИ от изборните книжа за провеждане на изборите за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 година.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 993МИ/07.09.2019г., Общинска избирателна комисия Златица
Р Е Ш И:
1. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на община Златица (приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение) за изборите за общински съветници и
кметове на 27 октомври 2019 г.;
2. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за общински съветници в община Златица
(приложение № 2, неразделна част от настоящото решение) за изборите за
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
Разпечатаните образци на бюлетините да се подпишат от присъстващите членове на комисията,
да бъде посочена дата и час, и да изпишат собственоръчно трите си имена.
Електронните образци на бюлетините да бъдат подписани с електронния подпис на комисията.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
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7
8

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Георги Иванов Тодоров
Елка Райчева Кръстанова
Йоана Иванова Найденова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 8 „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.
Зам. - председателят на комисията Нели Стефанова обяви, че с това дневният ред е изчерпан и
закри заседанието на комисията в 17:30 часа.
Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр и се подписа от зам. председателя и секретаря на ОИК.
Зам. председател: …………/П/…………..…
Нели Стефанова
Секретар: ………………/П/……….……
Диляна Дилова-Михова

