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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 

 
ПРОТОКОЛ № 17 

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 14.10.2019 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. Елка Райчева Кръстанова - член 

6. Димитрина Петрова Петрова – член; 

7. Богдана Иванова Николова – член; 

8. Ива Стефанова Петрова – член; 

9. Йоана Иванова Найденова  - член; 

10. Марина Манолова Василева  - член; 

 

При започване на заседанието присъстват 10 от общо 11 членове на ОИК, отсъства Георги Иванов 

Тодоров. 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. Проект на решение по постъпил сигнал, заведен под вх.№70/10 10.2019, 
 от г-н Стоян Иванов Шиеков  
 2. Проект на решение за определяне на членове на състава на ОИК - Златица, които ще получат 
хартиените бюлетини и подпишат приемно-предавателен протокол на 18.10.2019 г. 
3. Проект на решение за определяне на членове на ОИК- Златица, които да предадат бюлетините и 
материалите на СИК в предизборния ден. 
4. Проект на решение за създаване на работна група и утвърждаване на конкретен ден, място и час 
за провеждане на обучение на СИК 
5.Определяне на член от ОИК, който ще бъде на разположение на отговорника на изчислителния 
пункт в изборния ден на 27.10.2019 г. 
6.Определяне на членове на ОИК Златица, които ще отговарят за приемането на изборните 
материали и книжа в изборния ден, 27.10.2019 г. 
7.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 10 (десет) членове, без гласували „против“.  
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По т. първа от дневния ред: 
 

 Председателят на комисията запозна присъстващите със сигнал с вх. №70/ от 10.10.2019г. и 

приложен към сигнала илюстративен материал, списание „Средногорски багри”, брой 126 от месец 

септември 2019г. с вносител Стоян Иванов Шиеков. В сигнала вносителят посочва, че г-жа Петя 

Тодорова Чолакова, която е заместник-председател на ОИК Златица и, според него, собственик на 

списание „Средногорски багри” рекламира кандидат- кмета на община Челопеч – Алекси Иванов 

Кесяков, както и създадените(според вносителя) предизборно инициативни комитети за отделяне на 

Карлиево и Църквище от община Златица и присъединяването им към  община Челопеч. Упоменава, 

че госпожа Петя Тодорова Чолакова е с адресна предизборна регистрация в село Челопеч, и че тя е 

подкрепила инициативните комитети за отделянето на селата.Счита също така, че с предизборна цел 

са взети и лични данни на подписалите в подписка  жители от село Карлиево и село Църквище. 

Госпожа Чолакова обяви, че няма да участва в дебатите по тази точка.  

Госпожа Дилова изказа мнение, че от приложеното по сигнала списание не може да бъде доказана 

информацията ,че госпожа Чолакова разполага с лични данни на подписалите се за отделянето от 

община Златица  жители на  с.Карлиево и с.Църквище . 

Госпожа Нели Стефанова се поинтересува, дали предлаганата информация за кандидат-кмета на 

село Челопеч, господин Алекси Кесяков , създава ситуация за конфликт на интереси. 

Госпожа Петя Чолакова, отговори на г-жа Стефанова, че списанието се ръководи от управителен 

съвет, и че в този управителен съвет влизат 3-ма души,като тя е председател на сдружението и на 

управителния съвет, а  също така  е и главен редактор във въпросното списание. Съгласно 

законовите разпоредби за медийните издания в  публикациите, посочени в сигнала, в брой 126 от 

месец септември 2019г, конфликт на интереси няма. 

Госпожа Стефанова изрази мнение, че въпросът и е бил изместени нее получила конкретен отговор. 

Председателят на ОИК Златица, господин Веков, направи правен анализ на сигнала с вх.№ 70 от 

10.10.2019г. : 

- Господин Шиеков не посочва правните норми от ИК, които твърди, че са нарушени. Според 
вносителя налице са обобщителни твърдения за нарушаване правилата на предизборната 
агитация от страна на кандидата за кмет на община Челопеч – Алекси Кесяков и главния 
редактор на списание „Средногорски багри” – Петя Чолакова. При проверка на цитирания в 
сигнала брой на списанието не са открити нарушения на ИК. Касае се за редакционна 
публикация, отразяваща събитие, свързано с бившия кмет  на с. Челопеч, поради което в тази 
си част жалбата е неоснователна.  

- Адресната регистрация на г-жа Чолакова е нейно лично право. ОИК не може да се меси в 
избора на отседналост на когото и да е от членовете на ОИК.  

-  Относно твърдението, че г-жа Чолакова  е подкрепила дейността на ИК, събирали чрез 
подписка  лични данни на  жители на селата Карлиево и Църквище, проверката не е от 
компетентността на ОИК Златица. 
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В статията няма призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или 
инициативен комитет при участие в изборите за кмет и общински съветници. По смисъла на 
параграф 1, точка 17 от допълнителните разпоредби на ИК : „Предизборна агитация е призив за 
подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие 
в избори.” 
Поради това, че няма характеристиките на агитационен материал по смисъла на ИК , ОИК 
Златица счита, че не е налице нарушение на разпоредбите на ИК. 

Председателят на ОИК запозна присъстващите членове на ОИК с допълнително внесения нагледен 

материал с вх.№ 78 от 14.10.2019г. Материалът е ксерокопие на списание „Средногорски багри” брой 

119 от февруари 2019г. с автор г-жа Петя Чолакова. Също така ксерокопие на ценова оферта, 

публикувана в брой 126 на същото списание. Към илюстративния материал не е приложен текст , 

който да визира, защо вносителят представя този материал на ОИК.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 т.1 и т.22 от Изборния кодекс, ОИК Златица  
 

 
 

РЕШИ: 
 

Остава без уважение сигнала на господин Стоян Иванов Шиеков , като неоснователен. 

Указва на господин Шиеков да представи в ОИК Златица писмено изложение относно кои правни 

норми на ИК са нарушени във връзка с подадените от него в ОИК - Златица нагледни материали с 

вх.№ 78 от 14.10.2019г.  

ГЛАСУВАЛИ: 

 
 
Гласували 9 „за“, без „против“. 
Петя Тодорова Чолакова, не гласува 
 

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 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова   

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

7 Богдана Иванова Николова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

10 Марина Манолова Василева   ЗА  
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  В ОИК Златица е постъпило писмо от ЦИК с вх.№ 82 от 14.10.2019г. (по електронната поща на ОИК 
Златица), относно необходимостта от вземане на решение за упълномощаване на двама членове на 
ОИК, които да получат хартиените бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 
27.10.2019г. и да подпишат приемно- предавателния протокол. В писмото на ЦИК са дадени указания 
съгласно решението за упълномощаване. 
 
 
С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, във връзка с 
Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Златица  
 

 

 

 

РЕШИ 
 
 Определя лицата - Красимир Йоцов Веков, председател на ОИК - Златица и Нели Димитрова 
Стефанова- заместник-председател на ОИК - Златица, представители от различни партии, които 
съвместно с представители на областна администрация да получат отпечатаните хартиени бюлетини 
за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година и да подпишат 
съответните приемо-предавателни протоколи. 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 10 „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 от дневния ред 
 
Председателят даде право на присъстващите на заседанието на ОИК да предложат членове, които 
да предадат бюлетините и материалите на СИК в предизборния ден, 26 октомври 2019 г. Бяха 
предложени:  
Петя Тодорова Чолакова, Ива Стефанова Петрова, Елка Райчева Кръстанова и Марина Манолова 
Василева . 
 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

7 Богдана Иванова Николова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

10 Марина Манолова Василева   ЗА  
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На основание чл. 87, ал. 1, т. 1. т.20 от ИК и решение №1281-МИ от 3.10.2019 на ЦИК ОИК Златица  
 

РЕШИ 
 
Определя  лицата - Петя Тодорова Чолакова, Ива Стефанова Петрова, Елка Райчева Кръстанова и 
Марина Манолова Василева, членове на ОИК – Златица,които да участват при предаването в 
предизборния ден, 26.10.2019 г. на бюлетините и другите изборни книжа и материали на СИК в 
община Златица. 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 10 „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 
 
Председателят на ОИК Златица информира присъстващите на заседанието, че съгласно ИК и 
методическите указания на ЦИК във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 
27.10.2019г.   членовете на ОИК трябва да проведат обучение на ръководния състав и членовете на 
СИК.  Предложи обучението да се проведе на 16.10.2019 г. от 17:30 в НЧ „Христо Смирненски 1889г.” , 
репетиционната зала. Предложи също така обучението да се проведе от председателя на ОИК -
Златица – Красимир Йоцов Веков, зам.- председателя, Нели Димитрова Стефанова и секретаря на 
комисията- Диляна Иванова Дилова- Михова.  
 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.4 от Изборния кодекс, ОИК Златица 

 
РЕШИ 

 
 Обучението на ръководния състав и членовете на СИК в община Златица за произвеждане на 
изборите  за общински съветници и кметове  да се проведе на 16.10.2019 г. от 17.30 часа в 
репетиционната зала на НЧ „Христо Смирненски 1889 г.”. Обучители да бъдат: Красимир Йоцов Веков 
– председател на ОИК Златица, Нели Димитрова Стефанова – зам.-председател на ОИК Злаатица и 
Диляна Иванова Дилова – Михова – секретар на ОИК Златица. 
 
 

 

 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

7 Богдана Иванова Николова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

10 Марина Манолова Василева   ЗА  
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ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 10 „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 
 
 Във връзка с Методическите указания  на ЦИК по прилагане на ИК от секционните избирателни 
комисии в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. / приети с Решение № 
1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК / Председателят на ОИК - Златица предложи Димитрина 
Петрова Петрова, член на ОИК, да бъде на разположение на отговорника на изчислителния пункт в 
деня на приемане и обработване на изборните резултати от протоколите на СИК, на 27.10.2019 г.  
 
С оглед на гореизложеното и на основание Методически указания , приети с Решение№ 1112-МИ от 
16.09.2019 г. и Решение №1281-МИ от 03.10.2019г. на ЦИК, ОИК Златица  
 

 
РЕШИ 

 
Определя  Димитрина Петрова Петрова, член на ОИК Златица, да бъде на разположение на 
отговорника на Изчислителния център в община Златица в изборния ден, 27.10.2019г. 
 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

7 Богдана Иванова Николова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

10 Марина Манолова Василева   ЗА  

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

7 Богдана Иванова Николова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

10 Марина Манолова Василева   ЗА  
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Гласували 10 „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. шеста от дневния ред 
 
С цел оптимизиране на работата по приемане на изборните книжа и материали от СИК, след 
провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. ,председателят на ОИК 
Златица предложи да бъдат сформирани работни групи, които да приемат и проверяват съвместно с 
общинската  администрация изборните книжа, които СИК предава на ОИК и общинската 
администрация след края на изборния ден.  
Зам.-председателят Нели Стефанова предложи работните групи да бъдат 3(три) . 
Едната да приема и проверява, съвместно с общинската администрация, изборните книжа ,които 
секциите, намиращи се в НЧ „Христо Смирненски 1889г.” предават. Втората група да приема 
изборните книжа от секциите, намиращи се в СУ „Св.Паисий Хилендарски”, а третата работна група 
да приема от секциите, намиращи се на територията на селата Църквище, Карлиево и Петрич.  
Членът на ОИК, Елка Райчева Кръстанова, предложи работните групи да бъдат 2(две), разпределени 
в 2(две) работни стаи. Първата да приема изборните книжа, които секционните представители 
предават на ОИК и ОбА за кметове, а втората работна група да приема изборните книжа за общински 
съветници. 
След проведени дебати се наложи предложението, направено от члена на ОИК , Елка Райчева 
Кръстанова. 
След проведени дебати бяха предложени две работни групи: 
 
-работна група в състав : Красимир Веков - председател, Нели Стефанова – зам.-председател, 
Диляна Дилова – секретар, Елка Кръстанова – член и Георги Тодоров – член, да приема и проверява 
предоставените от СИК с номера от 234700001 до 234700010 изборни книжа и материали за кмет на 
община Златица в изборите, произведени на 27.10.2019г.; 
-работна група в състав : зам.-председателят  Петя Чолакова и членове на ОИК: Ива Петрова, 
Марина Василева, Йоана Найденова, Богдана Николова да приема и проверява предоставените от 
СИК с номера от 234700001 до 234700010 изборни книжа и материали за общински съветници на 
община Златица в изборите, произведени на 27.10.2019г. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.445, ал.1 от ИК и Решение 1129-МИ/11.09.2019 год. 

РЕШИ: 

Определя работна група в състав: Красимир Веков - председател, Нели Стефанова – зам.-
председател, Диляна Дилова – секретар, Елка Кръстанова – член и Георги Тодоров – член, да приема 
и проверява предоставените от СИК с номера - от 234700001 до 234700010 изборни книжа и 
материали за кмет на община Златица в изборите, произведени на 27.10.2019г. 
 
-работна група в състав : зам.-председателят Петя Чолакова и членове на ОИК: Ива Петрова, Марина 
Василева, Йоана Найденова, Богдана Николова да приема и проверява предоставените от СИК с 
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номера -  от 234700001 до 234700010 изборни книжа и материали за общински съветници на община 
Златица в изборите, произведени на 27.10.2019г. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 10 „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 
Председателят уведоми за сигнал до ЦИК и Главната прокуратура, който не е  в компетенциите на 
ОИК.   
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 18:06 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  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

7 Богдана Иванова Николова ЗА  

8 Ива Стефанова Петрова ЗА  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

10 Марина Манолова Василева   ЗА  


