
 
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 

 
ПРОТОКОЛ № 22 

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 10:05 часа на 26.10.2019 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. Богдана Иванова Николова – член 

7. Йоана  Иванова Найденова  - член 

8. Марина Манолова Василева  - член 

 

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

Петрова Петрова  , Ива Стефанова Петрова  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 10:05 часа и обяви 

проекта на дневния ред: 

1. Разглеждане на сигнал с вх.№ 124 от 25.10.2019 г. 
2. Разглеждане на искане с вх.№ 125 от 25.10.2019 г. 
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 8 (осем) членове, без гласували „против“.  

 
По т. първа от дневния ред: 

 
Докладва Петя Чолакова в качеството си на председател на Комисията по жалби и сигнали 

към ОИК-Златица: Сигналът е подаден вчера и е входиран в регистъра за жалбите и сигналите с 
вх. № 4 / 25.10.2019 г. в 15:19 ч. Входиран е и във входящата поща – вх. № 124 / 25.10.2019 г. 
Сигналът е внесен от Елена Герасимова – в качеството си на Председател на МК „ГЛАС 
НАРОДЕН” („Глас народен”, ПП „Български социалдемократи” и ПП „ЕВРОРОМА”) – община 
Златица. Сигналът касае публикация от електронен сайт sofiaoblast.eu, която е споделена в 
социални групи във фейсбук, в частност в „Да израснеш в Средногорието”, чиито администратор 
е г-ца Стоянка Балова – председател на БСП в гр. Златица. В сигналът се твърди, че има 



нарушение на чл. 187 и чл. 202 от ИК, както и на чл. 146 от НК, СЕМ, Закон за радиото и 
телевизията. Публикацията е онагледена с изработени колажи, в които са включени освен 
кандидата на МК „ГЛАС НАРОДЕН” и други кандидати за кмет на община Златица – от „АБВ” 
Магдалена Иванова, независимият кандидат Пламен Господинов, както и Асен Плахов на „ДБГ”. 
Приложено е и Удостоверение за регистрация на кмет на община, издадено от ОИК-Златица на 
Християн Лазаров Григоров – срещу когото е основно публикацията. Визиран е и председателят 
на ПП „ЕВРОРОМА” Цветелин Кънчев, като заглавието на публикацията е: Стратегията „Златица” 
– последната спасителна сламка на Цветелин Кънчев. 

Смятам, че в публикацията има нарушаване на разпоредбите на ИК – чл. 187, които 
уронват престижа и авторитета на не един от кандидатите, но най-много на Християн Григоров. 
Има изнесени неверни данни, което от своя страна цели да манипулира и подведе избирателите. 
Смятам, че следва ОИК-Златица да вземе решение, че има нарушение на правилата на ИК. 

Нели Стефанова попита дали наистина сме сигурни, че може да се докаже, че в статията 
има изнесени неверни данни. 

Диляна Дилова: Мога да кажа лично, защото и аз съм визирана в статията. Пише, че аз съм 
регистрирала „АБВ” за избори в Златица, което всички знаете, че не е вярно. 

Петя Чолакова: По отношение нарушение на чл. 202 от ИК – това касае регламентирането 
на кой може и кой не може да извършва социологически проучвания, както и да обявява 
публично данните от тях. В „Да израснеш в Средногорието” – както казах това е местна фейсбук 
група, от същия автор (сайт) има публикувани данни от проведени от тях социологически 
проучвания и изнесени данни от тях. И в други подобни групи има споделена тази публикация. 

На база проведените дискусии ОИК-Златица премина към гласуване. 
 
На основание  чл.87,ал.1, т.1 и т.22 от ИК и след проведени дебати, ОИК Златица: 
 
 

Реши 
 1. ОИК-Златица уважава жалбата и установява нарушение на чл.187, и чл. 202 от ИК. 
 2. 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 № 4 / 25.10.2019 г. да се препрати на РП-Пирдоп за предприемане на необходимите 
действия  

 

 
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. 

 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Йоана  Иванова Найденова   ЗА  

8 Марина Манолова Василева   ЗА  



По т. втора от дневния ред: 

 
Внесено е Искане от Петя Тодорова Чолакова – зам. председател на ОИК-Златица, с вх. № 

125 / 25.10.2019 г. относно: Настояване за промяна на решение № 090-МИ/14.10.2019 г. Искането 
бе изложено от Марина Василева. Искането касае промяна на Решение №090-МИ/14.10.2019 г., с 
което са определени 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. Г-жа Чолакова желае да бъде изключена от тази група 
поради изключително неприемливото грубо отношение на представителя от ОбА-Златица 
Теодора Петрова по време на подготовката на бюлетините и другите изборни книжа и материали 
на СИК в Община Златица. 

Петя Чолакова допълнително обясни какво се е случило, като Марина Василева потвърди, 
че е станала свидетел на арогантното и грубо отношение на г-жа Петрова спрямо Петя Чолакова. 

На база проведеното обсъждане, ОИК-Златица премина към гласуване на внесеното 
Искане. 

 
На основание  чл.87,ал.1 от ИК и след проведени дебати, ОИК Златица: 
 

 
Реши 

 
Уважава искането на Петя Тодорова Чолакова – зам. председател на ОИК-Златица, да 

бъде изключена от комисията, която отговаря за предаването на бюлетините,изборните книжа и 
други материали в предизборния ден. Г-жа Петя Чолакова ще бъде сменена във въпросната 
група от господин Красимир Веков. 

 

 
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. „разни”от дневния ред: 

 
Петя Чолакова направи три предложения, които са от компетенциите на ОИК-Златица. 

Първото предложение бе да бъдат спазвани стриктно изпратените от ЦИК Методически указания 

№ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРОТИВ 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

3 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Йоана  Иванова Найденова   ЗА  

8 Марина Манолова Василева   ЗА  



по отношение действията по подготовка на изборното помещение. В тях е указано, че в секциите 
с над 200 избиратели се осигурява втора кабина за гласуване. 

Второто предложение касае поставянето на изборни агитационни материали извън 
регламентираните за това места. Йоана Найденова уведоми, че има такива материали, 
разположени по дърветата, като два са окачени на дървото срещу входа на Пенсионерски клуб – 
Златица, т.е. до самата общинска сграда. Следва ОИК-Златица да уведоми партията, която го е 
поставила да премахне всички свои агитационни материали, поставени на нерегламентираните 
за това места. В случаят членове на ОИК-Златица са установили такова нарушение от страна на 
„АБВ”. 

Диляна Дилова обясни, че има поставени много такива материали и на други кандидатски 
листи. 

Петя Чолакова предложи на г-жа Дилова да сигнализира ОИК-Златица и да посочи къде и 
от кого са поставени материали извън разрешените места, за да може ОИК-Златица да изпълни 
правомощията си за тяхното отстраняване. По отношение на материалите от „АБВ” – има 
направени снимки, от които е видно направеното нарушение. 

Третият въпрос, който повдигна Петя Чолакова бе по отношение осигуряване на транспорт 
на определените членове на ОИК-Златица, които следва да занесат изборни книжа в ГРАО-
София. Петя Чолакова настоя да се предприемат действие за осигуряване на транспорт, за да не 
стане така, както стана в предишни случаи, а именно – г-жа Стефанова да пътува с влак, а г-жа 
Димитринка Петрова да няма с какво да се прибере от София.  

 
 
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на 
комисията в 10:50 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 


