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ПРОТОКОЛ № 3 

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 11.09.2019 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 трето 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. Ива Стефанова Петрова – член; 

9. Георги Иванов Тодоров – член; 

10. Марина Манолова Василева  - член; 

11. Елка Райчева Кръстанова – член. 

Присъстват 11 от общо 11 члена на ОИК.  

 

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. Определяне на срока за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни 
коалиции и инициативни комитети в ОИК Златица за участие в изборите за общински съветници и за кметове 
на 27 октомври 2019 г.; 

2. Вземане на решение за определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Златица 
при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.; 

3. Вземане на Решение за определяне на членове на ОИК за предаване на списъците на ТЗ ГРАО; 
4. Разглеждане на постъпило искане в ОИК от страна на членове на комисията относно т. 4 от 

Протокол № 2/08.09.2019 г.; 
5. Предложения на членове на ОИК за допълнителни точки в дневния ред. 

 
Председателят предложи като пета точка в дневния ред да бъде разгледано подадено заявление 

с вх. № 1-56-МИ от 11.09.2019 г. за регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на 

независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Председателят на комисията предложи също в бъдеще в дневния ред да бъде включвана последна точка 

с наименование „Разни”. Други предложения по дневния ред не постъпиха и в тази връзка председателят 

подложи на гласуване следния актуализиран дневен ред: 
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1. Определяне на срока за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни 
коалиции и инициативни комитети в ОИК Златица за участие в изборите за общински съветници и за кметове 
на 27 октомври 2019 г.; 

2. Вземане на решение за определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Златица 
при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.; 

3. Вземане на Решение за определяне на членове на ОИК за предаване на списъците на ТЗ ГРАО; 
4. Разглеждане на постъпило искане в ОИК от страна на членове на комисията относно т. 4 от 

Протокол № 2/08.09.2019 г.; 
5. Разглеждане на подадено заявление с вх. № 1-56-МИ от 11.09.2019 г. за регистрация на 

инициативен комитет за издигане на кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за регистрация на същото. 

 

Така цитирания допълнен дневен ред бе подложен на гласуване, като за него гласуваха „за” 

всички 11 (единадесет) 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”. 

7. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”. 

8. Ива Стефанова Петрова гласува „ЗА”. 

9. Георги Иванов Тодоров гласува „ЗА”. 

10. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”. 

11. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”. 

 

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към разглеждането и 

гласуването на точките от дневният ред. 

По точка първа от дневния ред:  

Председателят на комисията разясни на останалите членове, че ОИК е имала задължението да 

определи срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Златица за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Съгласно т. VIII, подточка 3 от Решение № 936-

МИ/02.09.2019 г. на ЦИК  и т. IV, подточка 3 от Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК –Златица е 

следвало да определи начална и крайна дата и час за прием на документи за регистрация  на партии, 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Златица за участие 

в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Общинска избирателна комисия Златица е започнала фактически приема на документи за 

регистрация на 05 септември 2019 г. 

Във връзка с гореизложеното, се предлага следният проект на Решение:  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и 13, чл. 127, ал. 3 и 4, във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150, 

чл. 151 - 155 от Изборния кодекс и т. VIII, подточка 3 от Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и т. IV, 

подточка 3 от Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община 

Златица 
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РЕШИ 

1. Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни 

коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Златица, за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 5-ти септември 2019 г.,09:00 ч., на 

която дата е започнало фактическото приемане на документи за регистрация. 

2. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативни 

комитети и местни коалиции за участие в изборите е до 17.00 ч. на 16 септември 2019 г. 

3. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 18:00 часа за времето от 

05.09.2019 г. до 15.09.2019 г. включително, с обедна почивка 12:00 до 13:00 часа, като датата 16.09.2019 г. 

е крайната дата за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и 

местни коалиции за участие в изборите, като крайният час е 17:00 часа.  

4. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или 

несъответствия, Общинска избирателна комисия в община Златица дава незабавно указания за 

отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 

17:00 ч. на 16 септември 2019 г. 

 

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. Ива Стефанова Петрова гласува „ЗА”. 

9. Георги Иванов Тодоров гласува „ЗА”. 

10. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”. 

11. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”. 

 

С оглед на така описаното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и 13, чл. 127, ал. 3 и 4, във връзка с § 

2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150, чл. 151 - 155 от Изборния кодекс и т. VIII, подточка 3 от Решение № 936-

МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и т. IV, подточка 3 от Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, след проведено 

поименно гласуване, с 11 (единадесет) гласа „за”, без „против” и без особени мнения, ОИК Златица прие 

следното   

РЕШЕНИЕ № 012-МИ/11.09.2019 г. : 

1. Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни 

коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Златица, за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 5-ти септември 2019 г.,09:00 ч., на 

която дата е започнало фактическото приемане на документи за регистрация. 

2. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативни 

комитети и местни коалиции за участие в изборите е до 17.00 ч. на 16 септември 2019 г. 

3. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 18:00 часа за времето от 

05.09.2019 г. до 15.09.2019 г. включително, с обедна почивка 12:00 до 13:00 часа, като датата 16.09.2019 г. 
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е крайната дата за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и 

местни коалиции за участие в изборите, като крайният час е 17:00 часа.  

4. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или 

несъответствия, Общинска избирателна комисия в община Златица дава незабавно указания за 

отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 

17:00 ч. на 16 септември 2019 г. 

 

По точка втора от дневния ред:  

Председателят на комисията информира останалите членове, че във връзка с вземане на 

решение за определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Златица при провеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., от ТЗ на ГД „ГРАО” – София е 

постъпила Справка с изх. рег. № 37-15-3/11.09.2019 г. и вх. рег. № 5 от 11.09.2019 г., съгласно която броят 

на населението с постоянен адрес в община Златица към 16.07.2019 г. е 5834. В тази връзка и на 

основание Решение № 944- МИ от 03.09.2019г. на Централна избирателна комисия и във вр. с чл. 13 и чл. 

19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинската избирателна комисия в 

срок до 11.09.2019г. с  решение трябва да определи броя на мандатите за общински съветници в 

съответната община, които следва да бъдат разпределени в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. 

С оглед на гореизложеното се предлага следният проект на Решение: 

На основание Решение № 944- МИ от 03.09.2019г. на Централна избирателна комисия и във вр. с 

чл. 13 и чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Справка 

от ТЗ на ГД „ГРАО” – София с изх. рег. № 37-15-3/11.09.2019 г. и вх. рег. № 5 от 11.09.2019 г., за броя на 

населението на общината към 16.07.2019 г., Общинска избирателна комисия в община Златица 

РЕШИ 

1. Определя броя мандати за общински съветници в община Златица, които да бъдат 

разпределени в изборите на 27 октомври 2019 г. – 13 (тринадесет) броя съветници.  

2. Копие от настоящото решение да се изпрати на Община Златица и да се изпрати на ЦИК 

информация относно броя на съветниците. 

 

Гласували по точка втора 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. Ива Стефанова Петрова гласува „ЗА”. 

9. Георги Иванов Тодоров гласува „ЗА”. 

10. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”. 

11. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”. 

 

С оглед на така описаното и на основание Решение № 944- МИ от 03.09.2019г. на Централна 

избирателна комисия и във вр. с чл. 13 и чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, във връзка със Справка от ТЗ на ГД „ГРАО” – София с изх. рег. № 37-15-3/11.09.2019 г. и 

вх. рег. № 5 от 11.09.2019 г., за броя на населението на общината към 16.07.2019 г., след проведено 

поименно гласуване, с 11 (единадесет) гласа „за”, без „против” и без особени мнения, Общинска 

избирателна комисия в община Златица прие следното  

  

РЕШЕНИЕ № 013-МИ/11.09.2019 г. : 

 

1. Определя броя мандати за общински съветници в община Златица, които да бъдат 

разпределени в изборите на 27 октомври 2019 г. – 13 (тринадесет) броя съветници.  

2. Копие от настоящото решение да се изпрати на Община Златица и да се изпрати на ЦИК 

информация относно броя на съветниците. 

 

По точка трета от дневния ред:  

Председателят на комисията разясни, че с оглед предаването на списъците на  избирателите 

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати  в ТЗ „ГРАО“ е необходимо да бъдат определени 

членове на ОИК Златица, които да извършат предаването и да подпишат необходимите приемо-

предавателни протоколи. В тази връзка той даде предложение броят на тези членове да е трима 

представители на различни партии, като даде възможност на останалите членове да изразят своите 

предложения. Г-жа Петя Чолакова предложи един от тези членове да бъде г-жа Диляна Дилова, тъй като 

тя е секретар на комисията. Постъпи още едно предложение от г-жа Петя Чолакова за втори член от 

комисията, отговорен за извършването на предаването и подписването на необходимите приемо-

предавателни протоколи, а именно г-жа Нели Стефанова. Г-жа Марина Василева предложи третият член 

да бъде г-жа Петя Чолакова. Други предложения не бяха направени и председателят на комисията 

подложи на гласуване така направените предложения за членове на ОИК Златица, които да извършат 

предаването на списъците на  избирателите подкрепящи регистрацията на независимите кандидати  в ТЗ 

„ГРАО“  и да подпишат необходимите приемо-предавателни протоколи. 

 

С оглед на гореизложеното се предлага следният проект на Решение: 

На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Златица 

РЕШИ: 

 

Определя от състава на ОИК Златица - Диляна Иванова Дилова-Михова, Нели Димитрова 

Стефанова и Петя Тодорова Чолакова, които да предават списъците на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати  в ТЗ „ГРАО“ и подписват необходимите приемо-предавателни 

протоколи. 

Гласували по точка трета 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. Ива Стефанова Петрова гласува „ЗА”. 
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9. Георги Иванов Тодоров гласува „ЗА”. 

10. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”. 

11. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”. 

 

С оглед на така описаното и на основание чл. 87, ал.1, т. 1 от ИК, след проведено поименно 

гласуване, с 11 (единадесет) гласа „за”, без „против” и без особени мнения, Общинска избирателна 

комисия в община Златица прие следното  

  

РЕШЕНИЕ № 014-МИ/11.09.2019 г. : 

Определя от състава на ОИК Златица - Диляна Иванова Дилова-Михова, Нели Димитрова 

Стефанова и Петя Тодорова Чолакова, които да предават списъците на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати  в ТЗ „ГРАО“ и подписват необходимите приемо-предавателни 

протоколи. 

 

По точка четвърта от дневния ред:  

Председателят на комисията запозна останалите членове с постъпило искане в ОИК, с вх. № 
3/10.09.2019 г., от членове на комисията, относно т. 4 от Протокол № 2/08.09.2019 г. Членовете на комисията 
подписали така цитираното искане, са: Йоана Найденова, Димитрина Петрова, Марина Василева, Нели 
Стефанова и Петя Чолакова. Председателят на комисията прикани гореупоменатите подписали се членове 
на комисията да изложат мотивите за същото. Те разясниха, че за тях не са станали ясни функциите, които 
ще изпълнява техническият сътрудник. В тази връзка председателят на комисията разясни функциите на 
техническия сътрудник, а именно:  

- дейност по архивиране на заседанията на ОИК и своевременното обявяване на актовете на 
комисията; 

- техническо изпълнение на протоколите и решенията от заседанията на ОИК; 
- задачи възложени от председателя или с решения на ОИК; 
- оформя технически изготвените от членовете на комисията проекти на решения; 
- класифицирането на актове и документи на комисията и други дейности в рамките на тяхната 

компетентност; 
- възникнали други задачи в процеса на работа. 
Г-жа Марина Василева зададе въпрос относно това, дали техническият сътрудник ще носи 

отговорност за съдържанието на протокола и решенията, или само за тяхното съставяне. Председателят на 
комисията отговори, че за съдържанието носи отговорност той и секретарят на комисията, тъй като те са 
лицата определени по закон да подписват протоколите и решенията. Г-жа Василева каза, че този отговор я 
удовлетворява, тъй като това е било едно от нещата, които са й били неясни и е искала да разбере. Г-жа 
Йоана Найденова запита какво ще бъде работното време на техническия сътрудник, като й бе отговорено, че 
такова фиксирано няма, тъй като работата е с различна динамика и зависи от обема на работа, 
интензивността на заседанията, тяхната продължителност, броя на заседанията и т.н. След това 
председателят на комисията предложи на останалите така обсъдените функции на техническия сътрудник да 
бъдат подложени на гласуване.  

Във връзка с гореизложеното, се предлага следният проект на Решение: 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК , Решение № 616 – МИ/15.08.2019 г. на ЦИК, ОИК – Златица, 

след проведено поименно гласуване, Общинска избирателна комисия Златица 

РЕШИ: 

Определя функциите на техническия сътрудник, а именно:  
- дейност по архивиране на заседанията на ОИК и своевременното обявяване на актовете на 

комисията; 
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- техническо изпълнение на протоколите и решенията от заседанията на ОИК; 
- задачи възложени от председателя или с решения на ОИК; 
- оформя технически изготвените от членовете на комисията проекти на решения; 
- класифицирането на актове и документи на комисията и други дейности в рамките на тяхната 

компетентност; 
- възникнали други задачи в процеса на работа. 
 

Гласували по точка четвърта 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. Ива Стефанова Петрова гласува „ЗА”. 

9. Георги Иванов Тодоров гласува „ЗА”. 

10. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”. 

11. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”. 

 

С оглед на така описаното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК , Решение № 616 – 

МИ/15.08.2019 г. на ЦИК, след проведено поименно гласуване, с 11 (единадесет) гласа „за”, без „против” и 

без особени мнения, Общинска избирателна комисия в община Златица прие следното  

  

РЕШЕНИЕ № 015-МИ/11.09.2019 г. : 

Определя функциите на техническия сътрудник, а именно:  
- дейност по архивиране на заседанията на ОИК и своевременното обявяване на актовете на 

комисията; 
- техническо изпълнение на протоколите и решенията от заседанията на ОИК; 
- задачи възложени от председателя или с решения на ОИК; 
- оформя технически изготвените от членовете на комисията проекти на решения; 
- класифицирането на актове и документи на комисията и други дейности в рамките на тяхната 

компетентност; 
- възникнали други задачи в процеса на работа. 

Постъпи въпрос от страна на г-жа Петя Чолакова, какво се случва тогава с избраното лице за технически 
сътрудник съгласно Решение № 010-МИ/08.09.2019 г. Председателят на комисията отговори, че същото си 
остава валидно, като предходно взетото решение се отнася до изясняване на въпроса за функциите на 
техническия сътрудник, а не до неговата субектност. Г-жа Чолакова каза, че се чувства излъгана, тъй като е 
мислела, че посредством отправеното искане Решение № 010-МИ/08.09.2019 г. ще бъде прегласувано, тъй 
като смята, че то е било взето много бързо, за разлика от решението на комисията, с което избира експерт 
към ОИК, което е било отложено един път и на следващото заседание лицето, избрано за експерт е 
присъствало на заседание. В тази връзка председателят на комисията запита г-жа Чолакова какво точно е 
нейното искане, дали то няма характер на искане за прегласуване на вече взетото Решение № 010-
МИ/08.09.2019 г. Тя отговори положително. Председателят на комисията предложи на поименно гласуване 
така направеното предложение на г-жа Чолакова за прегласуване на Решение № 010-МИ/08.09.2019 г. на 
ОИК Златица, като членовете на комисията гласуваха по следния начин:   

1. Красимир Йоцов Веков гласува „ПРОТИВ”. 
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2. Нели Димитрова Стефанова гласува „ЗА”. 

3. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”. 

4. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ПРОТИВ”. 

5. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”. 

6. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”. 

7. Богдана Иванова Николова гласува „ПРОТИВ”. 

8. Ива Стефанова Петрова гласува „ПРОТИВ”. 

9. Георги Иванов Тодоров гласува „ПРОТИВ”. 

10. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”. 

11. Елка Райчева Кръстанова гласува „ПРОТИВ”. 

 
С оглед на така описаното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, чл. 85, ал. 4 от ИК, във връзка с 

Решение № 010-МИ/08.09.2019 г. на ОИК, след проведено поименно гласуване, с  5 (пет) гласа „за”, 6 

(шест) гласа „против” и без особени мнения, Общинска избирателна комисия в община Златица прие 

следното  

  

РЕШЕНИЕ № 016-МИ/11.09.2019 г. : 

 Не приема предложение за прегласуване на Решение № 010-МИ/08.09.2019 г. на ОИК Златица. 

 

  

По точка пета от дневния ред:  

Комисията пристъпи към разглеждане на подадено заявление с вх. № 1-56-МИ от 11.09.2019 г. за 
регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на независим кандидат в изборите за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за регистрация на същото. 
Председателят на комисията предложи г-жа Петя Чолакова и г-жа Ива Петрова да прегледат така 
подаденото заявление, ведно с всички придружаващи го документи, като те бъдат обявени пред всички 
членове на комисията, с цел извършване на проверка на редовността на същите.  

От така направеното обявяване стана ясно, че заявление с вх. № 1-56-МИ от 11.09.2019 г. е 
постъпило в 11:42 часа, като същото е подадено от инициативен комитет от трима избиратели, в състав:  

1. Павлина Нанкова Клиновска с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************************** 
2. Димитър Спасов Бонков с ЕГН **********, с постоянен адрес: ************************************************ 
3. Тодор Кинов Бояджиев с ЕГН **********, с постоянен адрес: ********** 
с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатура за независим Кмет 

на Община Златица, като в учредителният протокол е посочено, че „инициативният комитет застава и ще 
работи за издигането на кандидатурата на Пламен Георгиев Господинов – за кмет на Община Златица”. 

Към заявлението са приложени:  
- Учредителният протокол от 09.09.2019 г. за образуване на инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за участие в изборите за Кмет на община Златица на 27 октомври 2019г. и лице, което 
да го представлява;  

- 3 броя нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния 
комитет, всеки от които нотариално заверен на 10.09.2019г. от Евгения Павлова, нотариус при район РС 
Пирдоп със рег. № 108 на НК, регистър № 4305 за удостоверяване подписите върху документ;  

- 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4, във вр. с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 от ИК (приложение 
№ 55-МИ);  

- удостоверение за банкова сметка с изх. № 322-8/11.09.2019 г., издадено от Първа 
инвестиционна банка АД; 
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- Протокол за определяне имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, 
разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания; 

С оглед на гореизложеното комисията прецени, че са налице са изискванията на чл.153 от Изборния 
кодекс и на решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, относно регистрация на инициативни комитети в ОИК 
за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 

13 от ИК , Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Златица,  

РЕШИ: 

Регистрира инициативен комитет в състав:  

1. Павлина Нанкова Клиновска с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************************** 
2. Димитър Спасов Бонков с ЕГН **********, с постоянен адрес: ************************************************ 
3. Тодор Кинов Бояджиев с ЕГН **********, с постоянен адрес: ************************************************* 
 

за издигане на кандидатурата на Пламен Георгиев Господинов с ЕГН **********, с адрес: 

****************************************, за независим кандидат за Кмет на Община Златица, в изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Инициативния комитет се представлява от Павлина Нанкова Клиновска с ЕГН **********. 

            Издава удостоверение  за регистрация на горецитирания инициативен комитет. 

 

Гласували по точка пета 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. Ива Стефанова Петрова гласува „ЗА”. 

9. Георги Иванов Тодоров гласува „ЗА”. 

10. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”. 

11. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”. 

 

Във връзка с така описаното гласуване и заявление с вх. № 1-56-МИ., постъпило в 11:42 часа на 
11.09.2019 подадено от инициативен комитет от трима избиратели, в състав:  

1. Павлина Нанкова Клиновска с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************************** 
2. Димитър Спасов Бонков с ЕГН **********, с постоянен адрес: ************************************************ 
3. Тодор Кинов Бояджиев с ЕГН **********, с постоянен адрес: ************************************************,  
с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатура за независим Кмет 

на Община Златица, като в учредителният протокол е посочено, че „инициативният комитет застава и ще 
работи за издигането на кандидатурата на Пламен Георгиев Господинов – за кмет на Община Златица”. 

Към заявлението са приложени:  
- Учредителният протокол от 09.09.2019 г. за образуване на инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за участие в изборите за Кмет на община Златица на 27 октомври 2019г. и лице, което 
да го представлява;  
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- 3 броя нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния 
комитет, всеки от които нотариално заверен на 10.09.2019г. от Евгения Павлова, нотариус при район РС 
Пирдоп със рег. № 108 на НК, регистър № 4305 за удостоверяване подписите върху документ;  

- 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4, във вр. с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 от ИК (приложение 
№ 55-МИ);  

- удостоверение за банкова сметка с изх. № 322-8/11.09.2019 г., издадено от Първа 
инвестиционна банка АД; 

- протокол за определяне имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, 
разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания, 

както и на основание чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 13 от ИК , 
Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, при спазване на изискванията на чл.153 от Изборния кодекс и на 
решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, относно регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие 
в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., след проведено поименно гласуване, с  
11 (единадесет) гласа „за”, без „против” и без особени мнения, Общинска избирателна комисия в община 
Златица прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 017-МИ/11.09.2019 г. : 

Регистрира инициативен комитет в състав:  

1. Павлина Нанкова Клиновска с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************************** 
2. Димитър Спасов Бонков с ЕГН **********, с постоянен адрес: ************************************************ 
3. Тодор Кинов Бояджиев с ЕГН **********, с постоянен адрес: ************************************************* 
 

за издигане на кандидатурата на Пламен Георгиев Господинов с ЕГН **********, с адрес: 

****************************** за независим кандидат за Кмет на Община Златица, в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Инициативния комитет се представлява от Павлина Нанкова Клиновска с ЕГН **********. 

            Издава удостоверение  за регистрация на горецитирания инициативен комитет. 

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

комисията в 19:30 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/ 


