ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА
ПРОТОКОЛ № 20
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 16:10 часа на 24.10.2019 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. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Нели Димитрова Стефанова
2.ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ - Петя Тодорова Чолакова
3. СЕКРЕТАР - Диляна Иванова Дилова-Михова
И ЧЛЕНОВЕ:
4. Елка Райчева Кръстанова - член
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;
При започване на заседанието присъстват 9 от общо 11 членове на ОИК, отсъства Красимир
Йоцов Веков – председател, Георги Иванов Тодоров - член. Налице е изискуемият кворум за
провеждане на редовно законно заседание на ОИК. Заседанието се води от – г-жа Нели
Димитрова Стефанова – зам. председател.

Заместник Председателят на комисията – Нели Стефанова откри заседанието в 16:10 часа
и обяви проекта на дневния ред:
1. Постъпил сигнал в ОИК Златица с вх. №116/23.10.2019 г.
2. Проект на решение относно указания от ЦИК изх. №МИ-15-994/18.10.2019 г.
3. Проект на решение относно забрана избирателите да ползват мобилни телефони,
фотоапарати, камери или друга записваща техника при гласуване.
4. Проект на решение относно опазване на обществения ред и осигуряване на спокойна
обстановка за провеждане на изборния процес в секциите за гласуване.
Нели Стефанова предложи в Дневния ред да бъде включена точки 5 и 6, както следва:
- 5. Регистрация на застъпници на кандидатите от кандидатска листа, издигната от МК
„Глас народен”
- 6. Определяне представител на ОИК-Златица за предаване на нов протокол на СИК в
случай на допусната грешка

Петя Чолакова предложи в Дневния ред да бъдат разгледани още две точки, съответно 7 и
8.
- Като точка 7 да бъде разгледано писмо вх. № 108 / 22.10.2019 г. във връзка със Сигнал
вх. № 2 / 14.10.2019 г. от ИА „Нюз 24”.
- В точка 8 да бъде направена регистрация на застъпници, подадени от ПП „АБВ”.

По т. първа от дневния ред:
– Постъпил сигнал с вх. № 116/23.10.2019 г., регистриран в Електронния публичен
регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК под № 3 / 23.10.2019 г. (17:38 ч.).
Сигналът е внесен от Ненко Николов Миков, кандидат за кмет на община Златица издигнат
от Инициативен комитет. Господин Миков информира ОИК Златица за разпространението на
територията на град Златица на листовки, които съдържат текст, във вид на литературна творба.
В разпространявания текст като „литературен герой” е посочен господин Миков и членове на
Инициативния комитет, текстът осмива посочените лица, накърняват добрите нрави,честа и
доброто им име, господин Миков се обръща с молба към ОИК и да предприеме необходимите
мерки в рамките на правомощията си. Нели Стефанова изтъкна, че жалбата е
допустима,подадена е от лице с правен интерес. Важно обстоятелство е ,че разпространяването
на посочените материали е анонимно. Предвид тези обстоятелства предложи следното решение:
На основание чл.87,ал.1, т.1 и т.22 от ИК, ОИК Златица:
РЕШИ
1во.ОИК-Златица уважава жалбата и установява нарушение на чл.183, ал. 1, ал. 3 и ал. 4
от ИК.
2ро.В изпълнение на своите правомощия и с оглед обезпечаване спазването на ИК,
настоящето решение и сигнал, регистриран в Електронния публичен регистър на жалбите и
сигналите, с № 3 / 23.10.2019 г. да се препрати на РП-Пирдоп за предприемане на необходимите
действия
3то. Копие от Решението да се изпрати на вносителя на сигнала

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

8
9

Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА

Гласували 9(девет) „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:
Проект на решение относно указания от ЦИК изх. № МИ-15-994/18.10.2019 г.
В изпълнение на протоколно решение на ЦИК от 18.10.2019 г. е получено указание от ЦИК
за регламентиране действията на ОИК при искане на замяна на членове на СИК, отправено от
партии и коалиции.
На основание чл.87,ал.1, т.1 от ИК, във връзка с протоколно решение на ЦИК от 18.10.2019 г. и
Писмо на ЦИк изх. 15-994/ 18.10.2019 . ОИК-Златица
РЕШИ
При искане на замяна на членове на СИК, отправено от партии и коалиции, отказът на вече
назначените членове на СИК не е необходимо да бъде удостоверяван с писмен документ или по
какъвто и да било друг начин.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 9(девет) „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. трета от дневния ред:
Проект на решение относно забрана избирателите да ползват мобилни телефони,
фотоапарати, камери или друга записваща техника при гласуване.
На основание чл.87,ал.1, т.1 , чл. 227 и чл. 228 от ИК и във връзка с чл.167 ал.2 и чл.167а
от НК ОИК-Златица
РЕШИ
1. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга
възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
2. При нарушаване на забраната по т. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за
недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на
избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.
3. Бюлетината по т. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна
по чл. 227" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.
4. Забранява се след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната кутия
избирателят да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се види начинът на гласуване.
5. При нарушаване на забраната по т. 4 комисията незабавно обявява бюлетината за
недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на
избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.
6. Бюлетината по т. 5 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна
по чл. 228" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 9(девет) „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. четвърта от дневния ред:
Зам. Председателят – Нели Стефанова информира членовете на ОИК Златица за техните
правомощия да осъществяват дейности по прилагането на ИК и свързаните с него нормативни
актове, както и да упражняват контрол върху работата на СИК.
На основание чл.221 ал. 1 и ал.2 и член 222 ал.1 и ал.2 от ИК и във връзка с
необходимостта за опазване на обществения ред и осигуряване на спокойна обстановка за
провеждане на изборния процес в секциите за гласуване. ОИК Златица
Реши
-

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави,
както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
В изборното помещение не се допускат въоръжени лица, освен в случаите на чл.222.
ал.4
Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато са налице
съществени нарушения на ИК. След тяхното отстраняване гласуването продължава
Решение за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на ЦИК чрез
районна или общинска избирателна комисия

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 9(девет) „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. пета от дневния ред:

Регистрация на застъпници на кандидатите от кандидатска листа, издигната от МК
„Глас народен” (ПП „ Глас Народен”, ПП „ Български социалдемократи” и ПП „Евророма”)
Относно: Регистрации на застъпници , предложени от МК „Глас народен” (ПП „ Глас Народен”,
ПП „ Български социалдемократи” и ПП „Евророма”) за изборите за общински съветници и
кметове на 27.10.2019
Постъпило е заявление, вписано под вх.№02-76 - МИ от 23.10.2019г. във входящия регистър на
предложени за регистрация 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 МК „Глас народен” (ПП „ Глас Народен”, ПП „ Български
социалдемократи” и ПП „Евророма”) за кмет и за общински съветници на община
Златица.Заявлението е подписано от Елена Христова Герасимова – упълномощен представител.
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 МК „Глас народен” (ПП „ Глас Народен”, ПП „ Български социалдемократи” и
ПП „Евророма”) в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г, както следва:
Йоанна Николаева Николова с ЕГН:**********
Цветан Цветанов Попов с ЕГН: **********
Йорданка Атанасова Кирова с ЕГН: **********
Елена Цонкова Ладжова с ЕГН: **********
Марян Борисов Славчев с ЕГН: **********
Виолета Йорданова Виденова с ЕГН: **********
Николай Пламенов Киров с ЕГН: **********
Лушка Илиева Джамярова с ЕГН: **********
Ягода Иванова Дрънчилова с ЕГН: **********
Стефка Стоянова Балова с ЕГН: **********

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 9(девет) „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. шеста от дневния ред:
Определяне представител на ОИК-Златица за предаване на нов протокол на СИК в случай
на допусната грешка
На основание чл.87,ал.1, т.1 от ИК и във връзка с т. 5 от Решение на ЦИК № 1180-МИ/
24.09.2019 г. ОИК-Златица

РЕШИ:
1. Определя представители на ОИК-Златица за предаване на нов протокол на СИК в
случай на допусната грешка Красимир Веков и Йоана Найденова
2. При връщане на сгрешения протокол и получаване на нов формуляр, се изпълнява
стриктно регламентираната процедура в цитираното по-горе решение на ЦИК.

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

9

Марина Манолова Василева

ЗА

Гласували 9(девет) „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. седма от дневния ред:

Разглеждане на Писмо вх. № 108/22.10.2019 г. във връзка със Сигнал вх. № 2 / 14.10.2019
г. от ИА „Нюз 24”
Петя Чолакова: В качеството си на председател на Комисията за сигналите на ОИКЗлатица информирам, че писмото е входирано в ОИК-Златица и касае предходен сигнал, по
който ОИК-Златица се е произнесла със свое решение №094/16.10.2019 г., с което е препратила
по компетентност на ВрИД кмет на Община Златица инж. Цветан Любенов Хаинов за
предприемане на необходимите действия, съгласно правомощията му по закон. Въз основа на
това решение е изпратено Писмо от председателя на ОИК-Златица до ВрИД кмет на Община
Златица инж. Цветан Хаинов с изх. № 18/16.10.2019 г., в което обаче не е посочено коректно
какво се изисква от г-н Хаинов съобразно взетото от ОИК-Златица решение и изнесената
информация в сигнала. В последствие е изпратено още едно писмо до ВрИД кмета на Община
Златица инж. Хаинов с изх. № 20 / 17.10.2019 г., в което е поискано компетентно мнение с оглед
на задълженията си като ВрИД кмет на Община Златица.
Писмо вх. № 108 / 22.10.2019 г. от ИА „Нюз 24” е въз основа на дадения от ВрИД Цветан
Хаинов с вх. № 104/22.10.2019 г. отговор, който няма отношение към внесения сигнал и не дава
отговор по повдигнатите в него въпроси. Внесеният сигнал от ИА „Нюз 24” касае нарушение на
изборното законодателство и изборните правила от Магдалена Величкова Иванова – кандидат за
кмет на Община Златица, издигната от ПП „АБВ”. Второто писмо изяснява неудовлетвореността
от изготвеното писмо от ВрИД кмет на Община Златица, в което не се съдържа информация,
касаеща внесения от сигналоподавателя сигнал.
На база на горното и във връзка с внесеното писмо Тодор Р. Стефанов - ИА „Нюз 24”, ОИКЗлатица следва да се произнесе с решение по компетентност, а не да прехвърля такава на други
лица и институции. Това е указано и в писмото на ЦИК, както и в писмото на самия
сигналоподател.

Петя Чолакова: След направените разисквания и изказаните различни мнения смятам, че
имаме три възможни решения – или да го изпратим на РП-Пирдоп, или да се прегласува
предишното решение и да се установи какви мерки е предприел ВрИД кмет на Община Златица
инж. Хаинов, или да го отложим, за да можем да го съгласуваме с ЦИК и да установим какви
действия следва да предприемем. В тази връзка изразявам мнение, че нашата кореспонденция
към община Златица е меко казано „малоумна” – и двете писма, които сме изпратили не са
съгласувани по никакъв начин с членовете на комисията и не са съотносими със самия сигнал.
Какво е това писмо, с което изискваме г-н Хаинов да ни доказва защо и поради какви причини е
ВрИД кмет на Община Златица??? По това си има решение на ОбС-Златица и това по никакъв
начин не касае самия сигнал, който сме му изпратили. За мен тези две последващи писма
всъщност ни поставят в днешната ситуация, в която да разглеждаме отново същият сигнал.
Прехвърляне на топката насам-натам, но не и да разглеждаме сигнала в детайли, който самата
ЦИК ни е указала, че е от нашата компетентност. И то с нарочно писмо и резолюция. И първият
път се опитахме да прехвърлим въпроса на други инстанции, но след като е изпратен до нас
следва ние да вземем компетентно решение по въпроса. Сигналът касае нарушаване на изборни
правила и изборно законодателство. Сезирани сме във връзка с нашите компетенции и
правомощия на ОИК и следва съвестно да изпълняваме своите отговорности и задължения.
Реши
Във връзка с горното отлага гласуването за следващото заседание, за да извърши
необходимата консултация с ЦИК.

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ
ПРОТИВ

ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА

Гласували 7(седем) „за“, 2(двама) „против“. Ива Петрова обясни своя вот против със следните
аргументи: в предходния сигнал със същото съдържание е взето решение от страна на ОИК
Златица № 94-МИ от 16.10.2019г.
Настоящото решение 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. осма от дневния ред:
Относно: Регистрации на застъпници , предложени от ПП „АБВ” (Алтернатива за българско
възраждане) за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019
Постъпило е заявление, вписано под № 03-76 - МИ от 24.10.2019г. във входящия регистър на
предложени за регистрация 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 „АБВ” (Алтернатива за българско възраждане) .Заявлението
е подписано от Даниела Василева Папучарова – упълномощено лице
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 7 /седем/ 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 7(седем) лица -застъпници на кандидата от кандидатската листа,
издигната от ПП „АБВ” (Алтернатива за българско възраждане) в изборите за общински
съветници и кметове на 27.10.2019г, както следва:
Атанас Янков Георгиев с ЕГН: **********
Дочка Георгиева Белишка с ЕГН: **********
Галина Андреева Кърпарова с ЕГН: **********
Ненко Радостинов Радев с ЕГН: **********
Рени Згурова Божкова с ЕГН: **********
Даниела Маринова Даскалова с ЕГН: **********
Райко Кирилов Георгиев с ЕГН: **********

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

9

Марина Манолова Василева

ЗА

Гласували 9(девет) „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. разни от дневния ред:
Присъстващите членове на ОИК Златица обсъдиха следващите действия на комисията до
изборния ден. Взеха решение на 25.10.2019 в интервала 16:00 – 18:00 часа да се проведе среща
с председателите на СИК за оказване на методическа подкрепа и за предаване на
информационни материали.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЧЛЕНОВЕ
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 9(девет) „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.

Заместник председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на
комисията в 18:48 часа.
Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр и се подписа от председателя и секретаря на ОИК.

Заместник председател: …………/П/…………..…
Нели Стефанова

Секретар: ……………/П/………….……
Диляна Дилова-Михова

