ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ЗЛАТИЦА
ПРОТОКОЛ № 5
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)
На 13.09.2019 год. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Златица, за
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Красимир Йоцов Веков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Петя Тодорова Чолакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Нели Димитрова Стефанова
СЕКРЕТАР - Диляна Иванова Дилова-Михова
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Йоана Иванова Найденова
2. Богдана Иванова Николова
3. Марина Манолова Василева
4. Елка Райчева Кръстанова
5. Ива Стефанова Петрова
6. Георги Иванов Тодоров
При започване на заседанието присъстват 10 от общо 11 члена на ОИК, отсъства Димитрина
Петрова Петрова. Налице е изискуемия кворум за провеждане на редовно законно заседание на ОИК.
Председателят на комисията откри заседанието в 17:12 часа и обяви проекта на дневния
ред:
1. Приемане на решение за регистрация за участие на Движение за права и свободи – ДПС в
изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.
2. Приемане на решение за регистрация за участие на Движение за права и свободи – ДПС в
изборите за избор на общински съветници на община Златица на 27 октомври 2019 г.
3. Разни
Председателят предложи като трета и четвърта точка в дневния ред, да бъде разгледано
подадено заявление с вх. № 06-48-МИ от 13.09.2019 г. за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет в община Златица на 27 октомври 2019 г. и заявление с вх. №
07-48-МИ от 13.09.2019 г. за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ за участие в изборите
за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г.
Други предложения по дневния ред не постъпиха, и в тази връзка актуализирания дневен ред
бе подложен на гласуване.
Гласували 10, „ЗА“ - 10.
Комисията пристъпи към разглеждане на подадено заявление с вх. № 04-48-МИ от 13.09.2019
г. (в регистъра на ОИК) за регистрация на Движение за права и свободи – ДПС за участие в изборите
за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.
По т. първа от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на партия Движение за права и свободи – ДПС в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Златица.
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Постъпило е заявление от Движение за права и свободи – ДПС, представлявано от Мустафа
Сали Карадайъ, ЕГН: **********, чрез пълномощник Руслан Великов Коларов, ЕГН: **********, чрез
преупълномощено лице Манчо Маринов Манчев, ЕГН: **********, за регистрация на партията за
участие в изборите за кмет на община, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
Заявлението е заведено под № 04-48-МИ/ 13.09.2019 г. в регистъра на партиите и коалиции за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от
Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Заявление по чл. 147 от ИК;
2. Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК, № 20 / 09.09.2019 г.;
3. Пълномощно за представителство, рег. № 159 / 09.09.2019 г. от Мустафа Сали Карадайъ на
Руслан Великов Коларов;
4. Пълномощно за представителство, рег. № 159/09.09.2019 г. от Руслан Великов Коларов на
Манчо Маринов Манчев;
След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и
Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, председателят на комисията предложи следното
решение:
На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс, Решение № 936-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК, Решение № 1013-МИ /09.09.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия
Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА Движение за права и свободи – ДПС за участие в изборите за кмет
на община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 27
октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: Движение за права и свободи – ДПС
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Йоана Иванова Найденова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова
Георги Иванов Тодоров

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 10, „за“ - 10.
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По т. втора от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на партия Движение за права и свободи – ДПС в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Златица.
Постъпило е заявление от Движение за права и свободи – ДПС, представлявано от Мустафа
Сали Карадайъ, ЕГН: **********, чрез пълномощник Руслан Великов Коларов, ЕГН: **********, чрез
преупълномощено лице Манчо Маринов Манчев, ЕГН: **********, за регистрация на партията за
участие в изборите за общински съветници на община, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
Заявлението е заведено под № 05-48-МИ/13.09.2019 г. в регистъра на партиите и коалиции за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от
Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Заявление по чл. 147 от ИК;
2. Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК, № 20/09.09.2019 г.;
3. Пълномощно за представителство, рег. № 159 / 09.09.2019 г. от Мустафа Сали Карадайъ на
Руслан Великов Коларов;
4. Пълномощно за представителство, рег. № 159/09.09.2019 г. от Руслан Великов Коларов на
Манчо Маринов Манчев;
След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс, Решение
№ 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 1013-МИ /09.09.2019 г. на ЦИК, председателят на
комисията предложи следното решение:
На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс Решение № 936-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА Движение за права и свободи – ДПС за участие в изборите за
общински съветници на община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници на община Златица, които ще се
проведат на 27 октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: Движение за права и свободи – ДПС
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
членове
1
Красимир Йоцов Веков
2
Петя Тодорова Чолакова
3
Нели Димитрова Стефанова
4
Диляна Иванова Дилова-Михова
5
Йоана Иванова Найденова
6
Богдана Иванова Николова
7
Марина Манолова Василева
8
Елка Райчева Кръстанова
9
Ива Стефанова Петрова
10
Георги Иванов Тодоров

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против
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Гласували 10, „за“ - 10.
По т. трета от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Златица.
Постъпило е заявление от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“, представлявано от Веселин
Найденов Марешки, ЕГН: **********, чрез пълномощник Полина Цветославова Цанкова - Христова,
ЕГН: **********, чрез преупълномощено лице Христо Любенов Денков, ЕГН: **********, за регистрация на
партията за участие в изборите за кмет на община, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове в ЦИК с
решение № 963-МИ от 05.09.2019 г. Заявлението е заведено под № 06-48-МИ/13.09.2019 г. в
регистъра на партиите и коалиции за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е
подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този
смисъл се явява допустимо.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Заявление по чл. 147 от ИК;
2. Нотариално заверено пълномощно за представителство от Веселин Найденов Марешки на
Полина Цветославова Цанкова – Христова, заверено на 06.08.2019 г.от нотариус Янчо Несторов, РС
Варна с рег. 011 на НК с рег. № 3065;
4. Пълномощно за представителство, от Полина Цветославова Цанкова – Христова на Христо
Руменов Денков;
След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и
Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, председателят на комисията предложи следното
решение:
На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс, Решение № 936-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 963-МИ /05.09.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия
Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на
община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 27
октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Йоана Иванова Найденова

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

4

6
7
8
9
10

Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова
Георги Иванов Тодоров

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 10, „за“ - 10.
По т. четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Златица.
Постъпило е заявление от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“, представлявано от Веселин
Найденов Марешки, ЕГН: **********, чрез пълномощник Полина Цветославова Цанкова - Христова,
ЕГН: **********, чрез преупълномощено лице Христо Любенов Денков, ЕГН: **********, за регистрация на
партията за участие в изборите за общински съветници на община, които ще се проведат на 27
октомври 2019 г.
Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове в ЦИК с
решение № 963-МИ от 05.09.2019 г. Заявлението е заведено под № 07-48-МИ/13.09.2019 г. в
регистъра на партиите и коалиции за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Същото е
подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този
смисъл се явява допустимо.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Заявление по чл.147 от ИК;
2. Нотариално заверено пълномощно за представителство от Веселин Найденов Марешки на
Полина Цветославова Цанкова – Христова, заверено на 06.08.2019 г.от нотариус Янчо Несторов, РС
Варна с рег. 011 на НК с рег. № 3065;
4. Пълномощно за представителство от Полина Цветославова Цанкова – Христова на Христо
Руменов Денков;
След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и
Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, председателят на комисията предложи следното
решение:
На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс, Решение № 936-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 963-МИ /05.09.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия
Златица
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ за участие в изборите за
общински съветници на община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 27
октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
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ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Йоана Иванова Найденова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова
Георги Иванов Тодоров

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 10, „за“ - 10.
След така взетото решение по т. 4 от дневния ред, председателят на комисията прекъсна
заседанието в 17:25 часа, като разясни на членовете на комисията, че заседанието ще продължи
след 20 минути, а именно в 17:45 часа. След като заседанието продължи, г-жа Нели Стефанова
информира останалите членове на комисията, че по време на почивката са подадени две заявления
за регистрация на местна коалиция за участието на същата в изборите за общински съветници и
кметове на 27 октомври 2019 г. в тази връзка председателят на комисията предложи тези заявления
да се бъдат включени в дневния ред под точка 5 и 6, за да може комисията да изпълни своето
задължение да разгледа подадените документи незабавно. Това предложение беше гласувано
единодушно от всички присъстващи с вот „ЗА”.
По т. пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП
„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за кмет на община
Златица, представлявана от Елена Христова Герасимова с ЕГН **********. Същото е подадено в срока
по чл. 148, ал. 1 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява
допустимо.
Г-жа Нели Стефанова докладва постъпило заявление с вх. № 01-49-МИ/13.09.2019 г., 17:30
часа, подадено за регистрация на Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП
„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за кмет на община,
представлявана от Елена Христова Герасимова.
Общинската избирателна комисия извърши проверка за изпълнение на изискванията за
наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV от Решение № 936-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК, като установи, че същото отговаря на изискванията. Комисията продължи
своята работа с разглеждане на документите приложени към заявлението. Заявлението за
регистрация по чл.148 от ИК -приложение № 45-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от
представляващата местната коалиция, съгласно решение за образуването на същата. В заявлението
е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината съгласно
гореупоменатото решение – „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”), към което са приложение:
- Оригинал на Решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е
упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението е подписано от
упълномощени представители на съставящите я партии и подпечатано с печатите на партиите,
участващи в нея.
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- Образец от подписа на лицето, представляващо местната коалиция – 1 бр.;
- Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
- Удостоверение с изх. № 322-10/13.09.2019 г. на Първа инвестиционна банка, за банкова
сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;
- Декларация от лицето представляващо местната коалиция, съдържаща име и длъжност на
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция,
свързани с предизборната кампания.
- Декларация от лицето представляващо местната коалиция, съдържаща партията
отговаряща за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с
предизборната кампания.
- Удостоверение за регистрация на партия № 29/10 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на
партия ГЛАС НАРОДЕН.
- Удостоверение за регистрация на партия № 15/9 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на
партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ;
- Удостоверение за регистрация на партия № 13/9 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на
партия ЕВРОРОМА.
След като разгледа подадените документи, комисията установи, че са налице са изпълнени
изискванията на чл. 148 , ал. 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК
за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за
участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. С оглед на
гореизложеното председателят на комисията предложи на поименно гласуване следното решение:
На основание чл. 148, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Решение № 936-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Златица (ОИК Златица)
РЕШИ
Регистрира местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за кмет на община Златица на 27
октомври 2019 г.
Местната коалиция ще бъде изписана в бюлетината с наименование местна коалиция „ГЛАС
НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”).
Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.
ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Йоана Иванова Найденова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова
Георги Иванов Тодоров

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 10, „за“ - 10.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП
„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за общински
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съветници в община Златица, представлявана от Елена Христова Герасимова с ЕГН **********.
Същото е подадено в срока по чл. 148, ал. 1 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в
този смисъл се явява допустимо.
Г-жа Нели Стефанова докладва постъпило заявление с вх. № 02-49-МИ/13.09.2019 г., 17:45
часа, подадено за регистрация на Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП
„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за общински
съветници, представлявана от Елена Христова Герасимова с ЕГН ********** . Общинската избирателна
комисия извърши проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на
местна коалиция по реда на Раздел ІV от Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, като установи,
че същото отговаря на изискванията.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите приложени към
заявлението. Заявлението за регистрация по чл. 148 от ИК - Приложение № 45-МИ от изборните
книжа е подписано и подадено от представляващата местната коалиция, съгласно решение за
образуването на същата. В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да
бъде изписано в бюлетината съгласно гореупоменатото решение – „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС
НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”), към което са приложение:
- Оригинал на Решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е
упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението е подписано от
упълномощени представители на съставящите я партии и подпечатано с печатите на партиите,
участващи в нея.
- Образец от подписа на лицето, представляващо местната коалиция – 1 бр.;
- Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
- Удостоверение с изх. № 322-10/13.09.2019 г. на Първа инвестиционна банка, за банкова
сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;
- Декларация от лицето представляващо местната коалиция, съдържаща име и длъжност на
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция,
свързани с предизборната кампания.
- Декларация от лицето представляващо местната коалиция, съдържаща партията
отговаряща за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с
предизборната кампания.
- Удостоверение за регистрация на партия № 29/10 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на
партия ГЛАС НАРОДЕН.
- Удостоверение за регистрация на партия № 15/9 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на
партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ;
- Удостоверение за регистрация на партия № 13/9 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на
партия ЕВРОРОМА.
След като разгледа подадените документи, комисията установи, че са налице са изискванията
на чл. 148 , ал. 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за
регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за
участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. С оглед на
гореизложеното председателят на комисията предложи на поименно гласуване следното решение:
На основание чл. 148, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Решение № 936-МИ от
02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Златица (ОИК Златица)
РЕШИ
Регистрира местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за общински съветници в община
Златица на 27 октомври 2019 г.
Местната коалиция ще бъде изписана в бюлетината с наименование местна коалиция „ГЛАС
НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”).
Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.
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ГЛАСУВАЛИ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

членове
Красимир Йоцов Веков
Петя Тодорова Чолакова
Нели Димитрова Стефанова
Диляна Иванова Дилова-Михова
Йоана Иванова Найденова
Богдана Иванова Николова
Марина Манолова Василева
Елка Райчева Кръстанова
Ива Стефанова Петрова
Георги Иванов Тодоров

за
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

против

Гласували 10, „за“ - 10.
В точка 7-ма от дневния ред, а именно т. „Разни”, председателят на комисията предложи, тези
членове на комисията, които са дежурни на дата 14.09.2019 г., а именно Ива Петрова, Георги Тодоров
и Димитрина Петрова, на следващото заседание на комисията, да изложат какви технически грешки
са допуснати в Протокол № 4, респективно във взети решения по него, и да дадат предложение за
коректно прегласуване на същите. Предложението бе прието единодушно от всички присъстващи на
членове на комисията.
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието
на комисията в 18:21 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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