ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ № 30
НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) ЗЛАТИЦА, НАЗНАЧЕНА С РЕШЕНИЕ № 893МИ/30.08.2019 Г., ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 85, АЛ. 6 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ИК)
В 18:00 часа на 26.04.2021 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. Красимир Йоцов Веков – Председател;
2. Нели Димитрова Стефанова - Зам.-председател;
3. Петя Тодорова Чолакова - Зам.-председател;
4. Диляна Иванова Дилова-Михова – Секретар;
5. Димитрина Петрова Петрова – член;
6. Йоана Иванова Найденова – член;
7. Богдана Иванова Николова – член;
8. Марина Манолова Василева - член;
Присъстват 8 от общо 11 члена на ОИК.
От заседанието отсъства г-жа Елка Райчева Кръстанова, г.жа Ива Стефанова Петрова и г- н
Георги Иванов Тодоров.
Налице е изискуемия кворум за провеждане на редовно законно заседание на ОИК,
регламентиран в чл. 85, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) и т. 4 от Решение № 848-МИ/02.08.2019 г,
респективно за вземане на решения. На заседанието на комисията не присъстват застъпници,
представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на
средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията откри заседанието в 18:00 часа и обяви проекта на дневния ред на
същото, който е следният:
1. Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП
АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

2. Вземане на решение за изплащане на възнаграждение на присъствалите членове на ОИК –
Златица, както и на експерт „Информационни технологии”, на заседанието, проведено на 26.04.2021 г.,
съгласно Решение № 1685 – МИ от 20 ноември 2019 г. на ЦИК.
Така цитирания дневен ред бе подложен на гласуване, като за него гласуваха „за” всички 8 (осем)
присъстващи членове на ОИК, а именно:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Нели Димитрова Стефанова гласува „ЗА”.
3. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
4. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
5. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
6. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
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7. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
8. Марина Манолова Василева „ЗА”.
По т.1 от дневния ред:
Председателят на ОИК –Златица запозна членовете с постъпило писмо в ОИК Златица с вх.
№165/23.04.2021 г.,от председателя на ОбС – Златица, с което се уведомява Общинската
избирателна комисия, че чрез заявление с рег. № 00 – 143/ от 20.04.2021г.на ОбС -Златица е заявено
от Стоян Кирилов Зяпков, че желае предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията като общински
съветник за мандат 2019 г. – 2023 г. в Общински съвет Златица.
Стоян Кирилов Зяпков е избран за общински съветник при Общински съвет Златица от листата на
ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) с Решение №124 от 27.10.2019 г. на ОИК Златица.
Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез
председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия, а чл. 7 на същата
разпоредба гласи, че в тридневен срок от получаване на справката и документите,
удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, Общинската
избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
Аргумент – чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс.
С оглед на изложеното до тук, ОИК Златица следва да се произнесе с решение, с което да
прекрати пълномощията на Стоян Кирилов Зяпков като общински съветник предсрочно и да обяви за
избран следващия кандидат за общински съветник от листата, от която Стоян Кирилов Зяпков е бил
избран, като това следва да се осъществи от датата на постановяване на решението и от която дата
се прекратяват пълномощията му като общински съветник.
Предвид изложеното и след като ОИК Златица, област София съобрази свое Решение
№063-МИ от 24.09.2019 г., с което са регистрирани кандидати за общински съветници от
кандидатската листа на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) и с оглед наличието на
предпоставките за предсрочно прекратяване пълномощията на Стоян Кирилов Зяпков като общински
съветник от листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), на основание чл. 458, ал. 1 и
чл. 454, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, ОИК Златица следва да
обяви за общински съветник следващия кандидат от листата на кандидатите за общински съветници
от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), а именно: Цвятко Стоянов Караиванов с 30
(тридесет) действителни преференции.
След като констатира, че са налице предпоставките по чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл.
458, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК и Решение №1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, Общинската
избирателна комисия в Община Златица, област София
РЕШИ :
1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Стоян Кирилов Зяпков, ЕГН ***********, като
общински съветник от листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), поради
подаването му на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна
комисия.
2. ОБЯВЯВА за общински съветник, следващият кандидат от листата на кандидатите за общински
съветници на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за изборите за общински съветници и
за кметове от 27.10.2019 година, а именно: Цвятко Стоянов Караиванов,ЕГН ***********, мандат 20192023 година.
3. АНУЛИРА Удостоверение за избран общински съветник №9/28.10.2019 г. издадено на Стоян
Кирилов Зяпков и издава Удостоверение №14/26.04.2021 г. на Цвятко Стоянов Караиванов за
избран общински съветник /Приложение 98-МИ/ от изборните книжа.

2

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Неразделна част от настоящето решение е молба с вх. №165/23.04.2021 г. от Стоян Кирилов
Зяпков.
Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет Златица в тридневен срок
от влизането му в сила. Указва на Председателя на Общински съвет Златица да уведоми ОИК
Златица за датата на заседанието на съвета, в което обявения общински съветник ще положи клетва.
Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинската избирателна
комисия Златица и да се публикува на интернет страницата на Община Златица.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК. Жалбата се подава в 7-дневен срок от
обявяването му, чрез ОИК Златица пред Административен съд София област.
Решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В случай на оспорване на решението,
жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго – аргумент чл. 459, ал. 4 от
Изборния кодекс.

Гласували по точка първа от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Нели Димитрова Стефанова гласува „ЗА”.
3. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
4. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
5. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
6. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
7. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
8. Марина Манолова Василева „ЗА”.
Гласували „ЗА” -8 членове на ОИК
По точка втора от дневния ред:
Председателят на ОИК – Златица уведоми присъстващите членове на ОИК – Златица, че съгласно
Решение № 1685 – МИ от 20 ноември 2019 г., т. V на ЦИК се определят възнаграждения за проведени
заседания от ОИК и постави на гласуване да бъде изпратен съответният комплект документи до ЦИК,
съгласно т.7, във връзка с т.V от Решение № 1685 – МИ от 20 ноември 2019 г.
Предложението да бъде уведомена ЦИК за проведеното заседание с искане, протокол и
съответното решение беше гласувано с 8 „ЗА”.

Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на
комисията в 18:25 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/
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