ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА
ПРОТОКОЛ № 21
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 18:10 часа на 25.10.2019 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. Елка Райчева Кръстанова - член
5. Димитрина Петрова Петрова – член;
6. Богдана Иванова Николова – член;
7. Ива Стефанова Петрова – член;
8. Марина Манолова Василева - член;
При започване на заседанието присъстват 8 от общо 11 членове на ОИК, отсъства Петя
Тодорова Чолакова – зам.- председател,Йоана Иванова Найденова – член, Георги Иванов
Тодоров - член. Налице е изискуемият кворум за провеждане на редовно законно заседание на
ОИК. Заседанието се води от Красимир Веков – председател.

Председателят на комисията – Красимир Веков, откри заседанието в 18:10 часа и обяви
проекта на дневния ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Регистрация на застъпници за участие в изборите за общински съветници и кметове на
27. октомври 2019 година, от КП „ Коалиция за България”
Регистрация на застъпници за участие в изборите за общински съветници и кметове на
27. октомври 2019 година от ВМРО – Българско национално движение.
Разглеждане на заявление от ПП ГЕРБ за смяна на член на СИК 234700001.
Разглеждане на заявление от КП „БСП за България” за смяна на членове на СИК
234700008 и 234700010.
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 8 (осем) членове, без гласували „против“.

По т. първа от дневния ред:

Регистрация на застъпници на кандидатите от кандидатска листа, издигната от КП
„ Коалиция за България”
Относно: Регистрации на застъпници , предложени от КП „ Коалиция за България” за изборите за
общински съветници и кметове на 27.10.2019
Постъпило е заявление, вписано под вх.№04-76 - МИ от 25.10.2019г. 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 КП „ Коалиция за България” за кмет и за общински
съветници на община Златица.Заявлението е подписано от Стоянка Иванова Балова –
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 кандидатската листа, издигната от
КП „ Коалиция за България” в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г, както
следва:
Яна Николаева Джамярова с ЕГН: **********
Стамена Иванова Пашова с ЕГН: **********
Светла Борисова Чолакова с ЕГН: **********
Паулина Георгиева Парашкевова с ЕГН: **********
Димитър Харалампиев Харалампиев с ЕГН: **********
Юлия Иванова Костадинова с ЕГН: **********
Анелия Николаева Джамярова с ЕГН: **********
Ненка Тодорова Маньова с ЕГН: **********
Мария Йонкова Алексиева с ЕГН: **********
Мария Петрова Маркова с ЕГН: **********

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

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:

Регистрация на застъпници на кандидатите от кандидатска листа, издигната от ПП
„ВМРО – Българско национално движение”

Постъпило е заявление, вписано под вх.№05-76 - МИ от 25.10.2019г. 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 ПП „ВМРО – Българско национално
движение” за кмет и за общински съветници на община Златица.Заявлението е подписано от
Николай Вълков Додеков – 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 8 /осем/ 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 8(осем) лица -застъпници на кандидата от кандидатската листа,
издигната от ПП „ВМРО – Българско национално движение” в изборите за общински съветници и
кметове на 27.10.2019г, както следва:
Иван Тодоров Пенев с ЕГН: **********
Татяна Лазарова Антонова с ЕГН: **********
Ивайло Ангелов Ангелов с ЕГН: **********
Ефтимилияна Николова Додекова с ЕГН: **********
Райна Димитрова Минева с ЕГН: **********
Георги Цветков Кънчев с ЕГН: **********
Миглена Димитрова Димитрова с ЕГН: **********
Григор Димитров Григоров с ЕГН: **********

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

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. трета от дневния ред:
Председателят информира, че в ОИК е постъпило предложение с вх.№ 121 от 25.10.2019г. от
упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, Цветана Николова Радева, относно промяна в състава на
Секционна избирателна комисия № 234700001 в община Златица за произвеждането на избори за
общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., а именно: да бъде освободена Димитрина Георгиева
Данкова, ЕГН **********на длъжност член в СИК №234700001; да бъде назначена Елена Николова
Пашова, ЕГН **********на длъжност член в СИК №234700001.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.5 и т.6 от Изборния кодекс, Общинска
избирателна комисия – Златица,
Извършва промяна (освобождава и назначава) член в Секционна избирателна комисия № 234700001,
както следва:

Реши
 Освобождава Димитрина Георгиева Данкова, ЕГН **********на длъжност член в СИК
№234700001
 Назначава Елена Николова Пашова, ЕГН **********на длъжност член в СИК №234700001

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

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. четвърта от дневния ред:
Председателят информира, че в ОИК е постъпило предложение с вх.№ 122 от 25.10.2019г. от
упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, Стоянка Иванова Балова, относно промяна в
състава на Секционна избирателна комисия № 234700008 в община Златица за произвеждането на
избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., а именно:
-Да бъде освободена Иванка Савова Даскалова, ЕГН ********** на длъжност член в СИК №234700008; да
бъде назначена Венета Рангелова Илиева, ЕГН ********** на длъжност член в СИК №234700008.
-Да бъде освободена Стоянка Иванова Балова, ЕГН ********** на длъжност член в СИК №234700010; да
бъде назначена Дафинка Василева Василева, ЕГН ********** на длъжност член в СИК №234700010

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.5 и т.6 от Изборния кодекс, Общинска
избирателна комисия – Златица,
Извършва промяна (освобождава и назначава) член в Секционна избирателна комисия № 234700008 и
№234700010, както следва:

Реши
Освобождава Иванка Савова Даскалова , ЕГН 4507057410 на длъжност член в СИК №234700008
Назначава, Венета Рангелова Илиева ЕГН 9206034378 на длъжност член в СИК №234700008

Освобождава Стоянка Иванова Балова, ЕГН ********** на длъжност член в СИК №234700010
Назначава Дафинка Василева Василева, ЕГН ********** на длъжност член в СИК №234700010

ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Ива Стефанова Петрова
Марина Манолова Василева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

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. „разни”от дневния ред:
По точка „разни” председателят Веков коментира организацията на работа на ОИК в
предизборния и изборния ден. Същият запозна комисията с постъпил сигнал: вх.№ 124 от
25.10.2019г. и постъпило искане от Петя Тодорова Чолакова с вх.№125 от 25.10.2019г.
Постъпилите документи ще бъдат разгледани на следващо заседание, съгласно указаните
срокове в ИК.
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на
комисията в 19:01 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

