
  
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 

 
 

ПРОТОКОЛ № 27 
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 18:00 часа на 31.10.2019 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. Йоана  Иванова Найденова  - член 

5. Марина Манолова Василева  - член 

6 . Димитрина Петрова Петрова - член 

7. Георги Иванов Тодоров - член 

 

При започване на заседанието присъстват 7 (седем) от общо 11 членове на ОИК. Отсъстват : 

Петя Тодорова Чолаков – зам.председател, Богдана Иванова Николова - член, Ива Стефанова 

Петрова - член и Елка Райчева Кръстанова - член. Налице е изискуемият кворум за провеждане 

на редовно законно заседание на ОИК-Златица. Заседанието се води от г-н Красимир Веков– 

председател на ОИК-Златица. 

Г-н Красимир Веков откри заседанието в 18:00 часа и обяви проекта на дневния ред: 

1.Промяна на решение 124-МИ от 28.10.2019 г. в частта за органа и срока за обжалване на 
решението. 
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: 
  
Председателят на ОИК-Златица запозна присъстващите членове на ОИК-Златица със 
съдържанието на писмо с изх.№ МИ-15 -1327/31.10.2019 г. от ЦИК, касаещо органа, пред който 
подлежи на обжалване решението и срока за обжалване. 
В тази връзка председателят предложи решение № 124-МИ на ОИК-Златица от 28.10.2019 г. да 
бъде променено в частта за органа и срока за обжалване на решението. 
На основание чл.87, ал.1, т.1 ОИК-Златица  

РЕШИ 
 
Съгласно указателно писмо от ЦИК с изх.№ МИ-15 -1327/31.10.2019 г. и на основание чл.87, ал.1, 
т.1 от ИК, решение № 124-МИ на ОИК-Златица от 28.10.2019 г. следва да бъде променено в 
частта касаеща обжалването му, а именно: решението може да бъде обжалвано пред 



Административен съд София-област в 7(седем) дневен срок от обявяването на същото, съгласно 
нормата на чл.459, ал.1 от ИК.  
 

 
 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

 
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. 
 

 
 
 
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри 

заседанието на комисията в 18:20 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. Йоана  Иванова Найденова ЗА  

5. Марина Манолова Василева   ЗА  

6. Димитрина Петрова Петрова ЗА  

7. Георги Иванов Тодоров ЗА  


