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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 

 
ПРОТОКОЛ № 18 

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 18:30 часа на 16.10.2019 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; 

11. Георги Иванов Тодоров - член 

 

При започване на заседанието присъстват 8 от общо 11 членове на ОИК, отсъства  Петя Тодорова 

Чолакова, Ива Стефанова Петров и Марина Манолова Василева. 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 18:45 часа и обяви проекта на дневния ред: 

1. Вземане на решение по компетентност относно постъпил сигнал с входящ № 3 от 14.10.2019 г. 

2. Регистриране на застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет 

на община Златица 

3. Разни 

 

Не постъпиха други предложения относно дневния ред и в тази връзка председателят на комисията 
подложи на гласуване горецитирания дневен ред, като за същия с вот „за“, гласуваха всички 
присъстващи осем (8) членове, без гласували „против“.  
 
По т. първа от дневния ред: 

Председателят запозна членовете на ОИК-Златица с постъпил сигнал с вх. № 86 / 14.10.2019 г., 
регистриран в 20:50 ч. от Тодор Росицов Стефанов – Изпълнителен директор на Информационна 
агенция „Нюз 24” (News24bg.com), изпратен по компетентност от ЦИК по електронната поща на ОИК-
Златица с придружително писмо с изх. № МИ-15-913/14.10.2019 г.  

Председателят разясни следното: 
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Кандидатът за кмет на община Златица, която е местен орган на управление, задължително 
ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на 
решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите. Няма приложен доказателствен 
материал към сигнала – снимков или видеозапис.  

С писмо № 18 от 16.10.2019. Председателят на ОИК Златица е изискал от инженер Хаинов 
документацията относно  назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет на община 
Златица. 

Председателят запозна присъстващите с решение №539 на Общински съвет Златица, с което за 
временно изпълняващ длъжността кмет на община Златица е избран инж. Цветан Любенов Хаинов и 
със заповед №368 от 10.09.2019г. , с която са определени правомощията  на инж. Хаинов, а именно:  

- да получава документите адресирани до кмета на община Златица; 
- да ръководи цялата изпълнителна дейност на община Златица. 
Предвид гореизложеното по повдигнатите въпроси ОИК реши: 
 
Повдигнатите въпроси не са в компетенциите на ОИК Златица и трябва да бъдат изпратени към 

Общинска администрация за отношение и отговор към автора на сигнала. 
 

С оглед на визираното предполагаемо решение в гореупоменатия сигнал, на основание чл. 87, ал. 1, 

т. 22 от ИК, след проведено поименно гласуване, с 8 „ЗА”, „против” - няма, ОИК-Златица 

РЕШИ: 

Изпраща по компетентност копие от сигнал и с вх. № 2 / 14.10.2019 г. в едно с придружително 
писмо с изх. № МИ-15-913/14.10.2019 г. на ВрИД кмет на община Златица инж.Хаинов за 
предприемане на необходимите действия, съгласно правомощията по закон. 
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 8(осем) „за“, няма „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. втора от дневния ред: 
 
Относно: Регистрации на застъпници , предложени от Инициативен комитет за издигане на независим 
кандидат за кмет на община Златица за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков 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  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

11 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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Постъпило е заявление, вписано под № 01-76 МИ от 8.10.2019г. във входящия регистър на 
предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г./ приложение №76 – МИ от изборните книжа за регистрация на 
застъпници на кандидатската листа, предложена от Инициативен комитет за издигане на независим 
кандидат за кмет на община Златица.Заявлението е подписано от Павлина Клиновска. 
Заявителят подава заявление за регистрация на застъпници, списък на застъпниците , както на 
хартиен, така и на електронен носител, декларация/приложение № 75-МИ/, подписани от всеки един 
от тях,че е съгласен да бъде застъпник и че отговаря на изискванията на ИК да бъде такъв. 
След приемане на заявлението е извършена проверка на представените данни на лицата чрез 
административната система на „Информационно обслужване” АД, като не са установени 
несъответствия. 
ОИК-Златица счита, че са налице условията за регистриране на предложените  10 /десет/ броя 
застъпници и че са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и решение №1080-МИ/12.09.2019г. на 
ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани, поради което и на основание чл.87.ал.1 т.18, чл.117, 
ал.4 и чл.118,ал 1 и 2 от ИК ОИК- Златица: 
 
Реши 
Регистрира  общ брой 10(десет) лица -застъпници на кандидата от кандидатската листа, издигната от 
Инициативен комитет за независим кандидат за кмет на община Златица в изборите за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г, както следва: 
 Панчо Бориславов Рашев с ЕГН:9505157229,  
Верка Георгиева Петрова с ЕГН:8203227371,  
Кирил Костов Лазаров с ЕГН: 8903109348,  
Пенка Георгиева Лазарова с ЕГН: 6211237230,  
Дончо Бориславов Стоянов с ЕГН: 8910167306,  
Филатка Борисова Рашева с ЕГН:4205217312,  
Вера Георгиева Рашева с ЕГН: 7402237232,  
Максим Иванов Иванов с ЕГН: 8401308222,  
Пенка Иванова Цонкова с ЕГН: 6706277318,  
Златка Крумова Ангелова с ЕГН: 4902109053 
 
Кандидатските листи за общински съветници и кметове на една и съща партия или коалиция може да 
бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. 
Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на ОИК община Златица, който се 
публикува в интернет страницата на ОИК Златица. На всеки регистриран застъпник се издава 
удостоверение. 
 
 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков 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  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  



4 

 
 
Гласували 8(Осем) „за“, няма „против“. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му, пред 
Централна избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 
По точка: Разни 
Относно промяна на работното време на ОИК- Златица във връзка с провеждане на  обучение. 
Във връзка с писмо с изх.№ на ЦИК –M И-29 от 14.10.2019г. и вх.№ в ОИК- 88 от 15.10.2019г. относно 
провеждане на обучение на членовете на ОИК на територията на област Софийска и с оглед 
осигуряване на присъствие на ОИК на 18.10.2019г.(петък) от 14:00часа В ГРАД Божурище, на 
основание чл.87,ал.1, т.1 от ИК, ОИК Златица 

Реши 
Променя работното време на ОИК Златица на 18.10.2019г.(петък), като  определя целия  ден като 
неприсъствен в сградата на ОбА – Златица, стая № 303. 
 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
 
Гласували 8(Осем) „за“, няма „против“. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му, пред 
Централна избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на 
комисията в 19:05 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 

11 Георги Иванов Тодоров ЗА  

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков 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  

9 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

11 Георги Иванов Тодоров ЗА  


