ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА
ПРОТОКОЛ № 26
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 16.45 часа на 27.10.2019 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
При започване на заседанието присъстват 7 (седем) от общо 11 членове на ОИК. Налице
е изискуемият кворум за провеждане на редовно законно заседание на ОИК. Заседанието се
води от г-ин Красимир Веков – председател и упълномощено лице, съгласно Решение № 040МИ/14.09.2019 г.
Г-н Красимир Веков откри заседанието в 16:45 часа и обяви проекта на дневния
ред:
1. Упълномощаване на двама членове на ОИК, които да получат хартиените бюлетини за
изборите за кмет, които ще се проведат на 03.11.2019 г.и да подпишат приемно-предавателния
протокол.
2. Заявление за замяна на член на СИК в изборите за кмет на община Златица, които ще
се проведат на 03.11.2019 г.
3. Проект на решение за промяна на дати в решения с № 090-МИ/ 14.10.2019 г.; 092–МИ
/14.10.2019 г.; 098-МИ /16.10.2019 г.;
4. Проект на решение за определяне на членове на ОИК, които да предадат
избирателните списъци на ТД ГРАО.
5. Разни
Не постъпиха други предложения относно така изложения дневен ред и в тази връзка
председателят на комисията го подложи на гласуване, като за същия с вот „за“, гласуваха всички
присъстващи 7 (седем) членове, без гласували „против“.
По т. първа от дневния ред:
В ОИК Златица е постъпило писмо от ЦИК с вх.№ 133 от 29.10.2019г. (по електронната
поща на ОИК Златица), относно необходимостта от вземане на решение за упълномощаване на
двама членове на ОИК, които да получат хартиените бюлетини за изборите за кмет на
03.11.2019г. и да подпишат приемно - предавателния протокол. В писмото на ЦИК са дадени
указания съгласно решението за упълномощаване.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс,
във връзка с Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Златица

РЕШИ:
Определя лицата – Нели Димитрова Стефанова- ЕГН **********, телефонен номер –
**********,, заместник-председател на ОИК – Златица и Георги Иванов Тодоров, с ЕГН
**********,, телефонен номер **********,,член на ОИК - Златица , представители от различни
партии, които съвместно с представители на областна администрация да получат отпечатаните
хартиени бюлетини за изборите за кмет на 03.11.2019 година и да подпишат съответните
приемо-предавателни протоколи.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
3
3
4
5
6
7

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Елка Райчева Кръстанова
Богдана Иванова Николова
Йоана Иванова Найденова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 7 „за“, без „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:
Постъпило е заявление с входящ № 137 / 29.10.2019 г. от упълномощения представител
на ПП „Воля” – Крум Иванов Божков, за замяна на член в СИК – 2347000007 при произвеждане
на изборите за кмет на 03.11.2019 г. а именно: да бъде освободен Георги Цветков Грънчаров, ЕГН
**********, на длъжност член в СИК № 234700007; да бъде назначена Лена Димитрова Медарова, ЕГН
**********, на длъжност член в СИК № 234700007.
С оглед на гореизложеното Общинска избирателна комисия – Златица, след като прецени,

че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание член 87,
ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК, във връзка с Решение № 052-МИ/20.09.2019 г. на ОИК Златица, след
проведено поименно гласуване, със 7 (седем) гласа „за” и без против, ОИК Златица
РЕШИ:

Освобождава Георги Цветков Грънчаров, ЕГН **********,, като член на СИК № 234700007.
Назначава Лена Димитрова Медарова, ЕГН **********,, за член на СИК № 234700007.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова
Диляна Иванова Дилова - Михова
Елка Райчева Кръстанова
Богдана Иванова Николова
Йоана Иванова Найденова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

Гласували 7 (седем) „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:
По предложение на членове на ОИК бяха актуализирани следните решения, касаещи
процедури във връзка с произвеждане на изборите за кмет на 03.11.2019 г.
- Съгласно решение с № 090-МИ/14.10.2019 г. в определената от комисия за предаване на
бюлетините, изборните книжа и други материали на СИК в предизборния ден, членът на
ОИК - Петя Тодорова Чолакова, е заменена от председателя на ОИК - Красимир Йоцов
Веков. / Решение № 116 – МИ от 26.10.2019 г./. Изборните материали да бъдат
предадени на СИК на 02.11.2019 г., съгласно графика по часове, одобрен от
председателя на ОИК;
- С настоящото решение се запазва текстът на решение № 092 – МИ /14.10.2019 г., като се
променя датата, на която членът на ОИК – Димитрина Петрова Петрова, ще бъде на
разположение на отговорника на ИП в община Златица. Датата на изборния ден да се
чете 03.11.2019 г.
- Съгласно Решение № 98 – МИ /16. 10. 2019 г. е определена комисия, която да предаде на
ОбА книжа и материали след произвеждане на изборите на 27.10.2019 г. Съставът на
комисията се запазва .Променя се датата на изборния ден. Вместо 27.10.2019 г. да се
чете 03.11.2019 г. Предаването на книжата и материалите от произвеждането на
изборите на 03.11.2019 г. да стане след окомплектоването им след изборния ден.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 ОИК – Златица прави
актуализации на решения с № № 090-МИ/ 14.10.2019 г.; 092–МИ /14.10.2019 г.; 098-МИ
/16.10.2019 г.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1.
2.
3.

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Нели Димитрова Стефанова
Петя Тодорова Чолакова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ПРОТИВ

4.
5.
6.
7.

Диляна Иванова Дилова - Михова
Елка Райчева Кръстанова
Богдана Иванова Николова
Йоана Иванова Найденова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 7 (седем) „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 :
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 кмет, насрочени на 03. ноември 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.Нели Димитрова Стефанова – 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 7 ноември 20019 г.:
1. Нели Димитрова Стефанова – 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

ГЛАСУВАЛИ:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЧЛЕНОВЕ
Красимир Йоцов Веков
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Ива Стефанова Петрова
Димитрина Петрова Петрова
Богдана Иванова Николова
Йоана Иванова Найденова
Марина Манолова Василева
Георги Иванов Тодоров

Гласували 7(седем) „за“, няма „против“.

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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. пета от дневния ред – „разни”:
Госпожа Петя Чолакова- заместник-председател на ОИК - Златица, като упълномощен
представител за предаване на избирателните списъци на община Златица в ТД ГГРАО,
информира присъстващите членове на заседанието, че на 29.10.2019 г. при предаване на
избирателните списъци на горепосочената институция са констатирани няколко пропуски според
указанията на ЦИК.
Госпожа Нели Стефанова – заместник-председател на ОИК – Златица уведоми
присъстващите членове, че при предаване на резултатите от произвелите се избори за кмет и
общински съветници на 27.10.2019 г. в ЦИК, не са констатирани нередности.Указанията на ЦИК
са изпълнени перфектно.
С това дневният ред беше изчерпан. Заседанието приключи в 17:15 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

