ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ПРОТОКОЛ № 4
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 17:00 часа на 12.09.2019 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 проведетрето заседание, се събра ОИК 2347 Златица, назначена с решение № 893МИ/30.08.2019 г., в състав:
1. Красимир Йоцов Веков – Председател;
2. Петя Тодорова Чолакова - Зам.-председател;
3. Диляна Иванова Дилова-Михова – Секретар;
4. Йоана Иванова Найденова – член;
5. Богдана Иванова Николова – член;
6. Марина Манолова Василева - член;
7. Елка Райчева Кръстанова – член;
При започване на заседанието присъстват 7 от общо 11 члена на ОИК.
От заседанието отсъстват г-жа Нели Димитрова Стефанова;г-жа Ива Стефанова Петрова;г-н Георги
Иванов Тодоров и г-жа Димитрина Петрова Петрова.
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 17:04 часа и обяви проекта на дневния ред на
същото, който е следният:
На 12.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен
адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр.
Златица, при следния проект на дневен ред:
1. Приемане на решение за определяне на броя на членовете, състава и ръководствата на
секционните комисии за провеждане на избори за общински съветници и кмет на община Златица на 27
октомври 2019 г.;
2. Приемане на решение относно утвърждаване на работни групи на членовете на ОИК Златица;
3. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално
движение за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
4. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално
движение за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
5. Приемане на решение за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Донка
Тодорова Колева-Тинчева за общински съветник на изборите на 27 октомври 2019 г.;
6. Приемане на решение относно регистрацията на инициативен комитет за издигане на
кандидатурата на Ненко Николов Миков за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на
изборите на 27 октомври 2019 г.
7. Разни
Г-жа Петя Чолакова предложи като седма точка в дневния ред да бъде разгледано подадено
заявление с вх № 02-48-МИ от 12.09.2019 г.за регистрация на ПП „ГЕРБ“за участие в изборите за общински
съветницив община Златица на 27 октомври 2019 г. Други предложения по дневния ред не постъпиха и в тази
връзка председателят подложи на гласуване следния актуализиран дневен ред:
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1. Приемане на решение за определяне на броя на членовете, състава и ръководствата на
секционните комисии за провеждане на избори за общински съветници и кмет на община Златица на 27
октомври 2019 г.;
2. Приемане на решение относно утвърждаване на работни групи на членовете на ОИК Златица;
3. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално
движение за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
4. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално
движение за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
5. Приемане на решение за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Донка
Тодорова Колева-Тинчева за общински съветник на изборите на 27 октомври 2019 г.;
6. Приемане на решение относно регистрацията на инициативен комитет за издигане на
кандидатурата на Ненко Николов Миков за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на
изборите на 27 октомври 2019 г.
7.Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ГЕРБ" за участие в изборите за
избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
8. Разни
Така цитирания допълнен дневен ред бе подложен на гласуване, като за него гласуваха „за” всички 7
(седем) присъстващи членове на ОИК, а именно:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
5. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
6. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
7. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
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.
След гласуване на дневния ред, в 17:10 часа към заседанието се присъедини г-жа Димитрина
Петрова Петрова.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 членовете на ОИК, че съгласно Решение№ 1029-МИ от
10.09.2019 на ЦИК,Общинска избирателна комисия назначава и определя съставите на секционните
избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.
След проведена дискусия, председателят подложи на гласуване определянето броя на членовете на
секционните избирателни комисии съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:
№ на СИК 234700001 – 9 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700002 – 7 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700003 – 9 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700004 – 9 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700005 – 9 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700006 – 9 бр.членове на СИК;
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№ на СИК 234700007 – 9 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700008 – 7 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700009 – 7 бр.членове на СИК;
№ на СИК 234700010 – 7 бр.членове на СИК.
Гласували:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Председателят даде думата на г-жа Димитрина Петрова да изложи резултата от така направените
изчисления по изчислителна процедуракъм Методическите указания за назначаване на СИК, приложени към
Решение№ 1029-МИ от 10.09.2019 на ЦИК. Г- н Красимир Вековподложи на гласуване разпределението на
местата в СИКи техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, както
следва:
БРОЙ ЧЛЕНОВЕ СИК – 82;
БРОЙ РЪКОВОДСТВО НА СИК – 30;
партия ГЕРБ:ръководство – 10; членове – 18;
коалиция БСП за България: ръководство – 10; членове – 13;
коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“:ръководство – 4 членове – 6;
партия ДПС:ръководство – 4; членове – 6;
партия ВОЛЯ:ръководство – 2; членове – 8;
коалиция „Демократична България - обединение“: ръководство – 0; членове – 1.
Гласували:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Във връзка с гореизложеното, се предлага следният проект на Решение:
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, във
връзка с т.2 от Решение № 1029-МИ/ 10.09.2019 г. на ЦИК и Списък на броя избирателипо предварителните
списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., публикуван на
официалната интернет страница на Централната избирателна комисия, след проведено поименно гласуване,
с 8 (осем) гласа „за”, без „против”,ОИК Златица прие следното
РЕШЕНИЕ № 018-МИ/12.09.2019 г. :
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1. Определя броя членове на секционната избирателна комисия за провеждането на изборите за
общински съветници и кметове на на 27.10.2019 г., съобразно броя на избирателите, включително
председател, заместник-председател и секретар, както следва:
Населено място

Секция №

Бр. членове СИК

гр. Златица

234700001

9

гр. Златица

234700002

7

гр. Златица

234700003

9

гр. Златица

234700004

9

гр. Златица

234700005

9

гр. Златица

234700006

9

гр. Златица

234700007

9

гр. Златица

234700008

7

гр. Златица

234700009

7

гр. Златица

234700010

7

2. Определя състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на
Общинска избирателна комисия Златица, както следва:
Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство Членове

ПП „ГЕРБ“

28

10

18

Коалиция „БСП за България“

23

10

13

Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, 10
АТАКА и ВМРО“

4

6

ПП „ДПС“

10

4

6

ПП „ВОЛЯ“

10

2

8

Коалиция „Демократична България обединение“

1

0

1

Общо

82

30

52

Гласували по точка първа от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
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4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал.1 от ИК.

По точка втора от дневния ред:
Председателят на комисията предложи да бъдат създадени работни групи на членовете на ОИК в
община Златица:
1. Работна група за приемане на жалби и сигнали, състояща се от трима членове и с ръководител
Петя Чолакова. Същата предложи за член да бъде Ива Петрова, а Диляна Дилова предложи Марина
Василева.
ГЛАСУВАЛИ:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
2. Работна група, осъществяваща контрол за своевременното изготвяне и обявяване на
избирателните списъци и образуване на избирателните секции. За ръководител на групата, председателят
предложи Нели Стефанова.Членовете на комисията предложиха в групата да бъдат включени по 1 член за
село Карлиево – Петя Чолакова; село Църквище - Богдана Николова; село Петрич –Георги Тодоров и 5
членове за град Златица – Йоана Найденова, Марина Василева, Диляна Дилова, Димитрина Петрова и Елка
Кръстанова.
ГЛАСУВАЛИ:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Във връзка с гореизложеното, се предлага следният проект на Решение:
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, след проведено поименно гласуване, с 8 (осем)
гласа „за”, без „против”,ОИК Златица прие следното:
РЕШЕНИЕ № 019-МИ/12.09.2019 г.:
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Създава следните работни групи в Общинска избирателна комисия Златица, както следва:
1.Работна група за приемане на жалби и сигнали, с ръководител Петя Тодорова Чолакова и членове
Ива Стефанова Петрова и Марина Манолова Василева.
2. Работна група, осъществяваща контрол за своевременното изготвяне и обявяване на
избирателните списъци и образуване на избирателните секции с ръководител Нели Димитрова Стефанова и
членове:
- за град Златица: Йоана Стоянова Найденова, Марина Манолова Василева, Диляна Иванова ДиловаМихова, Димитрина ПетроваПетрова и Елка Райчева Кръстанова;
- за село Църквище: Богдана Иванова Николова;
- за село Карлиево: Петя Тодорова Чолакова;
- за село Петрич: Георги Иванов Тодоров
Гласували по втора точка от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал.1 от ИК.

По точка трета от дневния ред:
Комисията пристъпи към разглеждане на подадено заявление с вх. № 02-48-МИ от 12.09.2019 г. (в
регистъра на ОИК)за регистрация на политическа партия "ВМРО" БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.
Политическа партия "ВМРО" БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ е регистрирана за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г.
на ЦИК.
Комисията прегледа подаденото заявление, ведно с всички придружаващи го документи, с цел
извършване на проверка, относно редовността на същите.
Към заявлението (приложение № 44-МИ) са приложени:
- заверен препис от удостоверение за регистрация на партията в СГС;
- заверено копия на пълномощноиздадено на Богомил Емилов Бранков;
- заверено копие на пълномощно издадено отБогомил Емилов Бранков на Николай Вълков Додеков;
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и
Решение № 1071-МИ от 11.09 2019 г.на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Златица, след проведено
поименно гласуване, с 8 (осем) гласа „за”, без „против”,прие следното:
РЕШЕНИЕ № 020-МИ/12.09.2019 г.:
РЕГИСТРИРА Политическа партия "ВМРО" БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в
изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в ОБЩИНА ЗЛАТИЦА на 27 октомври 2019 г.
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Гласували по трета точка от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал.1 от ИК.
По точка четвърта от дневния ред:
Комисията пристъпи към разглеждане на подадено заявление с вх. № 01-48-МИ от 12.09.2019 г. (в
регистъра на ОИК) за регистрация на политическа партия "ВМРО" БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.
Политическа партия "ВМРО" БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ е регистрирана за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г.
на ЦИК.
Комисията прегледа подаденото заявление (приложение № 44-МИ), ведно с всички придружаващи го
документи, с цел извършване на проверка, относно редовността на същите.
Към заявлението са приложени:
- заверен препис от удостоверение за регистрация на партията в СГС;
- заверено копия на пълномощноиздадено на Богомил Емилов Бранков;
- заверено копие на пълномощно издадено отБогомил Емилов Бранков на Николай Вълков Додеков.
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и
Решение № 1071-МИ от 11. 09 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Златица, след проведено
поименно гласуване, с 8 (осем) гласа „за”, без „против”,прие следното:
РЕШЕНИЕ № 021-МИ/12.09.2019 г.:
РЕГИСТРИРА Политическа партия "ВМРО" БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в
изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в ОБЩИНА ЗЛАТИЦА на 27 октомври 2019 г.
Гласували по четвърта точка от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал.1 от ИК.

7

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
По точка пета от дневния ред:
Комисията пристъпи към разглеждане на подадено заявление с вх. № 02-56-МИ от 12.09.2019 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.
Заявлението (приложение № 53-МИ) е подадено от инициативен комитет от трилица, в състав:
1. Маруся Иванова Маринова с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
2. Илко Ганчев Атанасов с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
3. Цветелин Мирославов Желев с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********,
с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатура за независим кандидат за
общински съветник в Община Златица -Донка Тодорова Колева-Тинчева – за общински съветник в Община
Златица”.
Към заявлението са приложени:
- решение№ 1 от 09.09.2019 г. за образуване на инициативен комитет за издигане на независим
кандидат за участие в изборите за общински съветник в община Златица на 27 октомври 2019г.;
-решение № 2 от 09.09.2019 г. за определяне на Маруся Иванова Маринова за представител на
инициативния комитет пред ОИК – Златица;
-3 броя нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет,
всеки от които нотариално заверен на 09.09.2019г. 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 № 55МИ);
- удостоверение за банкова сметка с изх. № 322-9/11.09.2019 г., издадено от Първа инвестиционна
банка АД;
- решение № 3 от 11.09.2019 г. за определяне лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания, ведно с приложения
списък.
Комисията прецени, че са налице са изискванията на чл.153 от Изборния кодекс и на решение № 937МИ 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.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, след
проведено поименно гласуване, с 8 (осем) гласа „за”, без „против”, Общинска избирателна комисия в община
Златица прие следното
РЕШЕНИЕ № 022-МИ/12.09.2019 г. :
Регистрира инициативен комитет в състав:
1. Маруся Иванова Маринова с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
2. Илко Ганчев Атанасов с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
3. Цветелин Мирославов Желев с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********,
за издигане на Донка Тодорова Колева-Тинчева с ЕГН **********, с постоянен адрес: град Златица,
ул. „Мария и Захари Сергиеви” № 10, ет. 4, ап. 11, за независим кандидат за общински съветник в Община
Златица на 27 октомври 2019 година.
Инициативният комитет се представлява от Маруся Иванова Маринова с ЕГН **********.
Гласували по пета точка от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
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7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал.1 от ИК.
По точка шеста от дневния ред:
Комисията пристъпи към разглеждане на подадено заявление с вх. № 03-56-МИ от 12.09.2019 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.
Заявлението (приложение № 53-МИ) е подадено от инициативен комитет от петлица, в състав:
1. Йорданка Николова Салчева с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
2. Делка НиколоваДжамбазова с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
3. Анета Мирославова Цветкова с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
4. Цветан Делчов Пашов с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
5. Здравко Спасов Илиев с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********,
с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатура за независим кандидат за
кмет на община в Община Златица в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., както
следва: Ненко Николов Миков с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********.
Към заявлението са приложени:
- решение от 05.09.2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат
за кмет на община Златица, за определяне на лицето, което да представлява инициативния комитет, както и
лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет,
свързани с предизборната кампания;
-5 броя нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет,
всеки от които нотариално заверен на 11.09.2019г. от Донка Апостолова, нотариус при район РС Пирдоп със
рег. № 275 на НК, регистър № 1613 за удостоверяване подписите върху документ;
- 5 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4, във вр. с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 от ИК (прил. № 55-МИ);
- удостоверение за банкова сметка, издадено от УниКредит Булбанк.
Комисията прецени, че са налице са изискванията на чл.153 от Изборния кодекс и на решение № 937МИ 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.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 87, ал.
1, т. 13 от ИК, при спазване на изискванията на чл.153 от Изборния кодекс и на решение № 937-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК, след проведено поименно гласуване, с 8 (осем) гласа „за”, без „против”, Общинска
избирателна комисия - Златица прие следното
РЕШЕНИЕ № 023-МИ/12.09.2019 г. :
Регистрира инициативен комитет в състав:
1. Йорданка Николова Салчева с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
2. Делка Николова Джамбазова с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
3. Анета Мирославова Цветкова с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
4. Цветан Делчов Пашов с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********;
5. Здравко Спасов Илиев с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********,
за издигане на Ненко Николов Миков с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********., за независим
кандидат за Кмет на Община Златица, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019
г.
Инициативният комитет се представлява от Йорданка Николова Салчева с ЕГН **********.
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Гласували по шеста точка от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал.1 от ИК.
По точка седма от дневния ред:
Комисията пристъпи към разглеждане на подадено заявление с вх. № 02-48-МИ от 12.09.2019 г. (в
регистъра на ОИК)за регистрация на политическа партия "ГЕРБ" за участие в изборите за избор на кмет на
община Златица на 27 октомври 2019г.
Политическа партия "ГЕРБ" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК.
Комисията прегледа подаденото заявление, ведно с всички придружаващи го документи, с цел
извършване на проверка, относно редовността на същите.
Към заявлението (приложение № 44-МИ) са приложени:
- заверен препис от удостоверение за регистрация на партията в СГС;
-удостоверение за регистрация на партия по чл.57, ал.1, т. 10, буква „а“ от ИК
- заверено копия на пълномощноиздадено на Николина Панайотова Ангелова;
- заверено копие на пълномощно издадено отНиколина Панайотова Ангелова на Иван Димитров
Стойнов;
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и
Решение № 962-МИ от 05. 09 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Златица, след проведено
поименно гласуване, с 8 (осем) гласа „за”, без „против”,прие следното:
РЕШЕНИЕ № 024-МИ/12.09.2019 г.:
РЕГИСТРИРА Политическа партия "ГЕРБ“ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА
ОБЩИНА в ОБЩИНА ЗЛАТИЦА на 27 октомври 2019 г.
Гласували по седма точка от дневния ред:
1. Красимир Йоцов Веков гласува „ЗА”.
2. Петя Тодорова Чолакова гласува „ЗА”.
3. Диляна Иванова Дилова-Михова гласува „ЗА”.
4. Димитрина Петрова Петрова гласува „ЗА”.
5. Йоана Иванова Найденова гласува „ЗА”.
6. Богдана Иванова Николова гласува „ЗА”.
7. Марина Манолова Василева гласува „ЗА”.
8. Елка Райчева Кръстанова гласува „ЗА”.
Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал.1 от ИК.
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на
комисията в 18:55 часа. Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр и се подписа от
председателя и секретаря на ОИК.
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Председател: ………………/П/………………….
/Красимир Веков/

Секретар: ………………/П/……………………….
/Диляна Дилова – Михова/
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