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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 

 
ПРОТОКОЛ № 19 

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 16:20 часа на 23.10.2019 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. СЕКРЕТАР - Диляна Иванова Дилова-Михова 
 
И ЧЛЕНОВЕ: 
4. Богдана Иванова Николова – член; 

5. Ива Стефанова Петрова – член; 

6. Йоана Иванова Найденова  - член; 

7. Марина Манолова Василева  - член; 

8. Георги Иванов Тодоров - член 

 

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

Чолакова, Димитрина Петрова Петрова и  Eлка Райчева Кръстева. 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 16:20 часа и обяви проекта на дневния ред: 

1. Проект на решение относно изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при 

провеждане на изборите за общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г. 

2. Проект за решение относно предаване на общинска администрация на книжа и материали след 

провеждане на изборите за общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г. 

3. Проект за решение относно транспортирането, охраната, организацията и вътрешния ред на СИК 

до и в ОИК- Златица, при предаване и съхранение на изборните книжа  на 27 октомври 2019 г. 

4. Проект за решение относно определяне на мерки за организация и работа на ОИК Златица в деня 

на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

5. Проект за решение относно реда за предаване от СИК на ОИК Златица на сгрешен при 

попълването му протокол с резултати от гласуването и получаването на нов протокол в деня на 

изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 год. 

6. Проект за решение относно определяне на членове на ОИК Златица за предаване на 

избирателните списъци на териториално звено  ГРАО след произвеждане на изборите за общински 

съветници и кметове  на 27.10.2019 г. 

7.Приемане на решение относно начина на сгъване на бюлетините и откъсване на полето с номерата 

при гласуване в изборите за общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г. 

8. Разни 
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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 информира, че  в Общия регламент за защита на личните данни в деня на 

изборите за общински съветници и кметове от  7:00 часа до 20:00 часа на 27 октомври 2019 г./ако 

изборният ден продължи до 21:00 часа/ в помещенията за гласуване се забранява използването на 

всички заснемащи устройства /камери/. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72  ал. 1, т. 1 и  чл.3, ал.1 от ИК, ОИК Златица 

РЕШИ: 

 1. В деня на изборите за общински съветници и кметове / 27 октомври 2019 г./ в изборните 

помещения на територията на община Златица,  в периода от 7:00 часа до 20:00 часа, а там 

където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21:00 часа, да бъде 

преустановено използването на  всички заснемащи устройства /камери/ и се закрият техните 

обективи. 

 2.Посоченото в т.1 се извършва в изборните помещения и при провеждане на втори тур за 

избор на кмет. 

 3.Общинската избирателна комисия  осъществят контрол за наличие на включени заснемащи 

устройства в помещенията за гласуване в изборния ден. 

 4.Настоящето решение да се изпрати за сведение и изпълнение на Община Златица. 

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: 
 
Съгласно ИК, ОИК предава на общинската администрация книжа и материали след произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ОИК със свое решение 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4 Богдана Иванова Николова ЗА  

5 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

6 Георги Иванов Тодоров ЗА  

7 Ива Стефанова Петрова ЗА  

8 Марина Манолова Василева   ЗА  
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определя членове, които да предадат екземплярите от приемно-предавателните протоколи 
/Приложение № 88-МИ от изборните книжа/ за ОИК – Златица и оригиналите на сгрешените 
секционни протоколи. 
С оглед на гореизложеното, на основание чл.87, ал.1, т.1 и  т.33, във  връзка чл.457, ал.4 от Изборния 
кодекс и в изпълнение на Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Златица 
 

 
РЕШИ: 

 
1.Определя следните членове на ОИК,  които  да предадат на общинската администрация 
екземплярите от приемо-предавателните и протоколи  /Приложение № 88- от изборните книжа/  и 
оригиналите на сгрешените секционни протоколи в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от 
изборите по реда на чл.87,ал.1,т.33 от ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл.457, 
ал.1 от ИК: 

 
- Ива Стефанова Петрова 
- Йоана Иванова Найденова   

 
2. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи  /Приложение № 88-МИ от изборните книжа/ , 
оригиналните и сгрешените секционни протоколи се предават от ОИК –Златица,  на общинската 
администрация в 7-дневен срок от обявяването на на резултатите от изборите по реда на чл.87, 
ал.1,т.33 от ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл.457, ал.1 от ИК. Екземплярите от 
приемо-предавателните протоколи  и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и 
изборните книжа и материали по чл.457, ал.4 от ИК, се съхраняват в помщенията, определени от 
кмета на общината по чл.445, ал.8 от ИК. 
 
3.Копие от настоящето решение да се изпрати до кмета на Община Златица за сведение и 
изпълнение. 
ГЛАСУВАЛИ: 

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

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му  пред 
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
 
По т. трета от дневния ред: 
Председателят представи информация относно транспортирането, охраната, организацията и 
вътрешния ред на СИК до и в ОИК – Златица при предаване и съхранение на изборните книжа и 
материали при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври  

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4 Богдана Иванова Николова ЗА  

5 Йоана Иванова Найденова   ЗА  

6 Георги Иванов Тодоров ЗА  

7 Ива Стефанова Петрова ЗА  

8 Марина Манолова Василева   ЗА  
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2019 г. Съгласно изборния кодекс се забранява на членовете на СИК да пренасят изборни книжа и 
други материали на други места освен в ОИК и общината. СИК с номера 234700008,234700009 и 
234700010 транспортират книжата и материалите от изборното помещение до ОИК и общината със 
специално организиран транспорт. Шофьорът на транспортното средство  трябва да притежава 
писмо подписано от кмета на общината, или оправомощено от кмета длъжностно лице, отговорно за 
организационно-техническата подготовка на изборите. В писмото се отбелязват трите имена и ЕГН на 
шофьора, регистрационния номер на транспортното средство и целта на пътуването.Членовете на 
ОИК – Златица поставиха конкретни въпроси относно организацията при пристигането на 
секционните избирателни комисии в сградата на Община Златица, до приемането от ОИК. 
 Зона, в която членовете на СИК да изчакват реда си за представяне на изборните книжа и материали 
в ОИК и ИП, се определя пространството на първия етаж на Община Златица. 
При разглеждане на материалите по т. трета от дневния ред се присъедини и членът на ОИК – 
Златица, Димитрина Петрова Петрова. 
 
 С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1,т.20 и т.34 от ИК,  ОИК Златица 
 

РЕШИ: 
  

1. Транспортът и охраната на представителите на СИК, които ще предават протоколите и 
останалите материали до ОИК Златица, се осигуряват от общинската администрация и от органите на 
МВР /РПУ Пирдоп/. 
 2.Забранява се на членовете на СИК да пренасят протоколите, бюлетините, изборните книжа 
и други материали на други места освен в ОИК и в общината. 
 3.Книжата и материалите  от СИК с номера 234700008,234700009 и 234700010 до ОИК 
Златица със специално организиран транспорт. На транспортното средство на предната видима част 
на стъклото се поставя табела с надпис „ОИК – Златица”. 
 4.Водачът на транспортното средство следва да притежава писмо, подписано от кмета на 
общината или от друго оправомощено от кмета длъжностно лице, отговорно за организационно-
техническата подготовка на изборите. В писмото се отбелязват трите имена и ЕГН на шофьора, 
регистрационния номер на транспортното средство и целта на пътуването. 
 5.Не се позволява транспортирането със собствен транспорт на представителите на СИК 
които ще предават протоколите и останалите книжа и материали от изборните помещения до ОИК. 
 6.Определя се зона за представителите на средствата за масово осведомяване – 
площадката, която е в близост до стая 303, в която се помещава ОИК Златица. 
 
 Настоящето решение да се сведе до знанието на Община Златица и РУ на МВР – Пирдоп. 
 
 ГЛАСУВАЛИ: 
 

 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1. Красимир Йоцов Веков ЗА  

2. Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3. Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4. Ива Стефанова Петрова ЗА  

5. Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

6. Богдана Иванова Николова ЗА  

7. Йоана Иванова Найденова   ЗА  

8. Марина Манолова Василева ЗА  

9. Георги Иванов Тодоров ЗА  
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Гласували 9(девет) „за“, няма „против“. 
 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му, пред 
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 

 
 
 
 
По т. четвърта от дневния ред: 
 
Относно осигуряване на оптимална организация за работата на ОИК – Златица, и нормалното 
протичане на изборния ден, председателят уведоми присъстващите на заседанието,че съвместната 
работа на  СИК, ОИК и общинска администрация – Златица изисква коректното  предаване на 
информацията за гласувалите избиратели. За тази цел ОИК – Златица указва на ВИД кмет на 
Община Златица да създаде необходимата организация за коректно предаване на информация от 
СИК към общинска администрация – Златица, а общинска администрация – Златица, да предава по 
електронен път/ на имейла на ОИК – Златица/информация , както следва: 
    - на 27 октомври 2019 година до 7:45 часа – открит ли е изборния ден във всички секции, явилили 
са се всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността  на 
комисията; 
    - в 10:00, 13:00 часа  и 17:00 часа, СИК съобщава на общинската администрация каква е 
избирателната активност, като посочва броя на гласувалите избиратели според подписите в 
избирателните списъци; 
    - в 20:00 часа приключил ли е изборния ден, или гласуването продължава; 
Информацията се събира от определено от кмета на общината лице, което по указания начин я 
предава на ОИК – Златица. 
  
Копие от решението да се изпрати на ВИД кмет на Община – Златица. 
  
На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК и с оглед оптимална организация на работата на ОИК – Златица в 
деня на изборите  -  27 октомври 2019 г., ОИК – Златица 
 

РЕШИ: 
 
 1.Указва на кмета на Община – Златица в деня на изборите, 27 октомври 2019 г., да създаде 
необходимата организация за събиране , обобщаване и  съобщаване в ОИК Златица на информация, 
както следва: 
    - до 7:45 часа – открит ли е изборният ден във всички секции, явилили са се всички членове на 
СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността им; 
    - в 10:00, 13:00 часа  и 17:00 часа, СИК съобщава на общинската администрация каква е 
избирателната активност, като посочва броя на гласувалите избиратели според подписите в 
избирателните списъци; 
    - в 20:00 часа -  приключил ли е изборният ден, или гласуването продължава; 
 2. Информацията се събира  от определено със заповед на ВИД кмет на общината лице, 
което обобщава събраната информация и я изпраща на ОИК – Златица по имейл. 
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ГЛАСУВАЛИ: 

 
 
Гласували 9(девет) „за“, няма „против“. 
Копие от решението да се изпрати на ВИД кмет на Община – Златица за изпълнение. 
 
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му пред Централната 
избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 

 
 
По т. пета от дневния ред: 
  
Съгласно указанията на ЦИК /Решение № 1180-МИ от 24.09.209 г./ се определя начина на връщане 
на сгрешения протокол /Приложение № 89-МИ и/или Приложение № 90-МИ от изборните книжа/ и 
предаване на новия протокол с приемно-предавателен протокол /Приложение № 88-МИ/ от изборните 
книжа. Ако СИК информира ОИК – Златица за сгрешен протокол, следвайки указанията / Решение № 
1180-МИ от 24.09.2019 г./ на свое заседание ОИК – Златица, взема решение, с което определя начина 
за оформяне на необходимите документи за подмяна на сгрешения протокол. Определя се и член на 
ОИК, който да извърши действията съгласно Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК. 
Председателят на ОИК – Златица предложи вариант на решение, както следва: 

- ако при приемане и обработка на секционните протоколи, ОИК – Златица, установи 
несъответствие на  фабричния  номер, както и когато установи съществено несъответствие на 
вписаните в протокола данни,  в ОИК – Златица, се събира цялата СИК и заедно с ОИК 
извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички 
останали СИК; 

- за предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол, всички членове на 
СИК и определен с решение член на ОИК – Златица, подписват приемно-предавателен 
протокол в два екземпляра /Приложение №88/. В него се вписва фабричният номер на 
сгрешения протокол и фабричният номер на новия формуляр на протокола, след което 
приемно-предавателният протокол се подписва от всички членове на СИК и от определения с 
решение член на ОИК –Златица. 

- - сгрешени протоколи от СИК се описват по номерата на постъпване в ОИК - Златица, в опис, 
който се съхранява в ОИК – Златица. 

- ОИК-Златица, изпраща сканирани екземпляри от сгрешените протоколи по електронната 
поща на ЦИК, преди предаването им в ОбА – Златица, по реда на т. 10 от Решение № 1180 –
МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК. 

- - Определя председателя на ОИК – Златица, да приема сгрешени протоколи / Приложение 
№89 – МИ и Приложение №90 – МИ/ и предава новия протокол с попълване на Приложение 
№ 88-МИ от изборните книжа. 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1. Красимир Йоцов Веков ЗА  

2. Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3. Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4. Ива Стефанова Петрова ЗА  

5. Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

6. Богдана Иванова Николова ЗА  

7. Йоана Иванова Найденова   ЗА  

8. Марина Манолова Василева ЗА  

9. Георги Иванов Тодоров ЗА  
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След проведени дебати председателят постави на гласуване така предложеното решение.  
След проведеното гласуване, резултатът е следният: 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

Решението не се приема. 

 
В 17.38 часа заседанието беше прекъснато, за да бъде входиран сигнал от кандидата за кмет на 

община Златица – Ненко Николов Миков, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите на 

27.10.2019 г. 

След 5-минутна почивка ОИК –Златица, продължи своята работа. 

 
По т. шеста от дневния ред: 
 
Във връзка с изпълнение на Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК бяха определени трима 
членове на ОИК – Златица, които да предадат избирателните списъци на ТД ГРАО след 
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 год. 
Беше направено предложение - кои представители на ОИК – Златица,  да предадат по опис с 
протокол на ТД ГРАО – София област, определените по т.1 от Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. 
на ЦИК документи, както следва: 
 1.Георги Иванов Тодоров – член на ОИК – Златица; 
         2.Богдана Иванова Николова – член на ОИК – Златица. 
 3.Петя Тодорова Чолакова – зам.-председател на ОИК – Златица. 
Представителите са упоменати по реда на предложенията. 
 На основание чл.87, ал.1,т.1 от ИК и във връзка Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на 
ЦИК,ОИК – Златица 
 

РЕШИ: 
 
 1. Определя следните членове на ОИК – Златица, които да предадат по опис с протокол на ТД 
ГРАО – София област пликовете по т.1 от Решение № 1129-МИ/18.09.2019 г. на ЦИК с книжата в тях, 
не по-късно от 31 октомври 20219 година / за първи тур/ и 7 ноември 20019 г./ако има балотаж/: 
 1. Петя Тодорова Чолакова – зам.-председател ОИК - Златица 
             2.Георги Иванов Тодоров – член на ОИК – Златица; 
          3.Богдана Иванова Николова – член на ОИК – Златица. 
 За предаването на списъците се съставя протокол в два екземпляра  между ОИК – Златица и 
ТД ГРАО - София - област 

 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1. Красимир Йоцов Веков ЗА  

2. Нели Димитрова Стефанова  ПРОТИВ 

3. Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4. Ива Стефанова Петрова ЗА  

5. Димитрина Петрова Петрова   ПРОТИВ 

6. Богдана Иванова Николова ЗА  

7. Йоана Иванова Найденова    ПРОТИВ 

8. Марина Манолова Василева  ПРОТИВ 

9. Георги Иванов Тодоров ЗА  
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ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 9(девет) „за“, няма „против“. 

 
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му  пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
 
По т. седма от дневния ред: 
 

Беше обсъден начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при 
гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. 

Председателят на ОИК – Златица представи указанията, дадени с Решение № 1362-МИ/10 
октомври 2019 год.на ЦИК. 

На основание чл.57, ал.1,т.1-3 и  чл. 427 ал.3 и 4, т.2 и 3 и ал.5 от Изборния кодекс и на 
основание Решение № 1362-МИ/10.10.2019 г. на ЦИК, ОИК – Златица 

 
Р Е Ш И: 

 
1.Член на СИК откъсва бюлетина за съответния вид избор в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 год. от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се 
увери, че е празна, и поставя печат  на едно от местата на гърба на бюлетината. 
            2.  Членът на СИК сгъва бюлетината пред избирателя по следния начин: 
2.1.първо сгъва бюлетината по широчина, така че горния край да опира в сивата черта под 
последната листа, без да се закрива номерът на бюлетината и перфорацията по ширина, които 
остават видими, а местата за полагане на печат от СИК остава от външната видима страна; 
2.1.после сгъва бюлетината още веднъж по ширина,като номера на бюлетината остава видим, а 
положения печат остава от външната страна на бюлетината. 
          3. Действията по т.1 и 2 се повтарят за всяка бюлетина за всеки вид избор. 
           4.Комисията препоръчва  на избирателя, след като отбележи вота си върху бюлетината, да  я 
сгъне двукратно по този начин 
           5.Преди да излезе от кабината за гласуване, избирателят сгъва бюлетината по указания в т.2 
начин, така че да се вижда номерът, а положения печат да остане видим от външната страна. 
           6.Преди полагане на втори печат член на СИК сверява номера на всяка бюлетина с номера в 
кочана за съответния избор. Ако номерът в бюлетината съответства на номера в кочана, членът на 
СИК подпечатва повторно всяка бюлетина и, без да я разгъва, откъсва  перфорацията по дължина и 
полето с номера за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Така оформените 
бюлетини се подават на избирателя да ги пусне в избирателната кутия. 
 Указаният начин на сгъване е с цел запазване тайната на вота. 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1. Красимир Йоцов Веков ЗА  

2. Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3. Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4. Ива Стефанова Петрова ЗА  

5. Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

6. Богдана Иванова Николова ЗА  

7. Йоана Иванова Найденова   ЗА  

8. Марина Манолова Василева ЗА  

9. Георги Иванов Тодоров ЗА  
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 Решението да се предаде на СИК в предизборния ден заедно с останалите книжа и 
материали. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 9(девет) „за“, няма „против“. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му  пред 
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
 
По т. осма от дневния ред: 
 
По точка Разни нямаше представена информация. 
 
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на 
комисията в 18:35 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. Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4. Ива Стефанова Петрова ЗА  

5. Димитрина Петрова Петрова  ЗА  

6. Богдана Иванова Николова ЗА  

7. Йоана Иванова Найденова   ЗА  

8. Марина Манолова Василева ЗА  

9. Георги Иванов Тодоров ЗА  


