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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 6  
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) 
 

На 14.09.2019 год. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Златица, за 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Красимир Йоцов Веков 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  - Петя Тодорова Чолакова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Нели Димитрова Стефанова 
СЕКРЕТАР - Диляна Иванова Дилова-Михова 
И ЧЛЕНОВЕ: 
 
1. Димитрина Петрова Петрова 
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 Йоана 

Иванова Найденова – член. Налице е изискуемия кворум за провеждане на редовно законно 

заседание на ОИК. 

Председателят на комисията откри заседанието в 15:30 часа и обяви проекта на дневния ред: 

1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 
изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.; 

2.  Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 
изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. 

3. Приемане на решение за поправка на допуснати технически грешки  
4. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на 

България“ за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.; 
5. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на 

България“ за участие в изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019г.; 
6. Разни 
 
Председателят на комисията предложи дневният ред да бъде структириран по следния начин: 
1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 

изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.; 
2.  Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 

изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. 
3. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на 

България“ за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.; 
4. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на 

България“ за участие в изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019г.; 
5. Приемане на решение за поправка на допуснати технически грешки 
6. Разни 
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Не постъпиха други предложения относно дневния ред и в тази връзка председателят на 
комисията подложи на гласуване горецитираният актуализиран дневен ред:, като за същият с вот „за“, 
гласуваха всички присъстващи 10 (десет) члена, без „против“.  

 
По т. първа от дневния ред 
ОТНОСНО: Регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за кмет в община 

Златица на 27 октомври 2019 г.  
Постъпило е заявление от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявано от Корнелия 

Петрова Нинова, с ЕГН **********, чрез пълномощник Стоянка Иванова Балова, ЕГН **********за 
регистрация на коалицията за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат 
на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 09-48-МИ/ 14.09.2019 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 от Изборния 
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 
Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и 

подпечатано с печатите на участващите партии.  
2.  Решение  за регистрация на коалиция в ЦИК № 1012-МИ/ 09.09.2019 г.; 
3. Пълномощно за представителство на Стоянка Иванова Балова, упълномощен 

представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.  
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 

прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че 
са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на 
ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал.1, т.12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

 
РЕШИ: 

РЕГИСТРИРА Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 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: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, съгласно Решение № 1012-
МИ/09.09.2019 г. на ЦИК. 
 

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 за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  
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Гласували 10, „за“, без „против“. 

 
По т. втора от дневния ред 
ОТНОСНО: Регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници 

в община Златица на 27 октомври 2019 г.  
Постъпило е заявление от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявано от Корнелия 

Петрова Нинова, с ЕГН **********, чрез пълномощник Стоянка Иванова Балова, ЕГН **********за 
регистрация на коалицията за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат 
на 27 октомври 2019 г.  

Заявлението е заведено под № 08-48-МИ/ 14.09.2019 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 от Изборния 
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи 

партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии.  
2. Решение  за регистрация на коалиция в ЦИК № 1012-МИ/ 09.09.2019 г.; 
3. Пълномощно за представителство на Стоянка Иванова Балова, упълномощен 

представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 

прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че 
са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на 
ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал.1, т.12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

РЕШИ: 
 
РЕГИСТРИРА Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници 

община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.  
 
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще се 

проведат на 27 октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, съгласно 
Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК. 

 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  
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Гласували 10, „за“, без „против“. 
 
По т. трета от дневния ред 
ОТНОСНО: Регистрация на партия „Национален фронт за спасение на България“ в изборите 

за кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г. 
Постъпило е заявление от партия „Национален фронт за спасение на България“ 

представлявано от Валери Симеонов Симеонов, ЕГН: **********, чрез пълномощник Стоян Иванов 
Шиеков, 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 кмет на община Златица ЦИК с решение № 
1050-МИ от 11.09.2019 г. Заявлението е заведено под № 11-48-МИ/14.09.2019 г. в регистъра на 
партиите и коалиции за кметове на община Златица. Същото е подадено в срока по чл. 147 от 
Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Пълномощно за представителство от Валери Симеонов Симеонов на Стоян Иванов 

Шиеков; 
2. Решение № 1050-МИ/11.09.2019 г на ЦИК; 
Комисията извърши служебна проверка за вписването на партията в списъка предоставен от 

ЦИК и констатира, че същата фигурира в него. При преглед на документите подадени от 
упълномощения заявител се установи, че има разминаване в ЕГН-то на упълномощеното лице 
вписано в горецитираното пълномощно и това вписано в заявлението по чл. 147 от ИК. Тази 
констатация беше отразена в забележки и упълномощеното лице бе уведомено по телефона за това.  

Председателят на комисията предложи да бъде направено прекъсване на заседанието и 
предложението бе прието. По време на така упоменатото прекъсване упълномощеното лице Стоян 
Шиеков отстрани така констатираното несъответствие, като собственоръчно поправи последната 
цифра на сгрешения единен граждански номер в пълномощното, на което също сам е попълнил 
своите данни.  

По време на почивката на комисията бе докладвано, че са постъпили още четири заявление 
за регистрация на партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 
2019 г., като в тази връзка председателят на комисията предложи на останалите тези заявление да 
бъдат разгледани, респективно дневният ред на настоящото заседание да бъде допълнен по следния 
начин: 

1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 
изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.; 

2.  Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 
изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. 

3. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на 
България“ за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.; 

4. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на 
България“ за участие в изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019г.; 

5. Приемане на решение относно регистрация на ПП „Съюз на демократичните сили“ за 
участие в изборите за кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.; 

6. Приемане на решение относно регистрация на ПП „Съюз на демократичните сили“ за 
участие в изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г.; 

7. Приемане на решение относно регистрация на ПП „Движение България на Гражданите“ за 
участие в изборите за кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.; 

8. Приемане на решение относно регистрация на ПП „Движение България на Гражданите“ за 
участие в изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г.; 

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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9. Приемане на решение за поправка на допуснати технически грешки 
10. Разни 
 
Не постъпиха други предложения относно дневния ред и в тази връзка председателят на 

комисията подложи на гласуване горецитираният актуализиран дневен ред:, като за същият с вот „за“, 
гласуваха всички присъстващи 10 (десет) члена, без „против“. 

 
Към т. трета от дневния ред:  
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 

прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и след така 
описаната по-горе извършена поправка констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл. 147, ал. 6, чл. 87, ал. 1, т. 12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

РЕШИ: 
 
РЕГИСТРИРА партия “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в 

изборите за кмет на община Златица 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: НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. 
 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

Гласували 10, „за“, без „против“.  
 

По т. четвърта от дневния ред 
ОТНОСНО: Регистрация на партия „Национален фронт за спасение на България“ в изборите 

за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г. 
Постъпило е заявление от партия „Национален фронт за спасение на България“ 

представлявано от Валери Симеонов Симеонов, ЕГН: **********, чрез пълномощник Стоян Иванов 
Шиеков, ЕГН **********, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в 
община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Партията е регистрирана за участие в изборите за кмет на община Златица ЦИК с решение № 
1050-МИ от 11.09.2019 г. Заявлението е заведено под № 10-48-МИ/14.09.2019 г. в регистъра на 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Йоана Иванова Найденова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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партиите и коалиции за кметове на община Златица. Същото е подадено в срока по чл. 147 от 
Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Пълномощно за представителство от Валери Симеонов Симеонов на Стоян Иванов 

Шиеков; 
2. Решение № 1050-МИ/11.09.2019 г на ЦИК; 
Комисията извърши служебна проверка за вписването на партията в списъка предоставен от 

ЦИК и констатира, че същата фигурира в него. При преглед на документите подадени от 
упълномощения заявител се установи, че има разминаване в ЕГН-то на упълномощеното лице 
вписано в горецитираното пълномощно и това вписано в заявлението по чл. 147 от ИК. Тази 
констатация беше отразена в забележки, като по време на така описаната по-горе почивка 
упълномощеното лице Стоян Шиеков е отстранило така констатираното несъответствие, като чрез 
собственоръчно поправяне на последната цифра на сгрешения единен граждански номер в 
пълномощното, на което също сам е попълнил своите данни и е приложил към настоящото заявление 
заверено копие на коригираното пълномощно. 

Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 
прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и след така 
описаната по-горе извършена поправка констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл. 147, ал. 6, чл. 87, ал. 1, т. 12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

РЕШИ: 
 
РЕГИСТРИРА партия “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в 

изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г. 
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще се 

проведат на 27 октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 

Гласували 10, „за“, без „против“.  
 

По т. пета от дневния ред 
ОТНОСНО: Регистрация на ПП „Съюз на демократичните сили“ в изборите за кмет в община 

Златица на 27 октомври 2019 г.  

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Йоана Иванова Найденова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  



7 

Постъпило е заявление от ПП „Съюз на демократичните сили“ представлявана от Румен 
Димитров Христов, с ЕГН **********, чрез пълномощник Младен Тодоров Медаров, ЕГН **********за 
регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 
27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 12-48-МИ/ 14.09.2019 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 от Изборния 
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Удостоверение от СГС за вписване в Регистъра на политическите партии; 
2. Решение № 983-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК; 
3. Удостоверение за регистрация № 10/7 септември 2019 г.; 
4. Пълномощно от Румен Димитров Христов за упълномощаване на Юлиан Атанасов Леков; 
5. Пълномощно от Юлиан Атанасов Леков за преупълномощаване на Младен Тодоров 

Медаров; 
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 

прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че 
са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на 
ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал. 1, т. 12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

 
РЕШИ: 

 
РЕГИСТРИРА политическа партия „Съюз на демократичните сили“ 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 СЪЮЗ НА 
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, съгласно Решение № 983-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 10, „за“, без „против“. 
По т. шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Регистрация на ПП „Съюз на демократичните сили“ в изборите за общински 

съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г.  

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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Постъпило е заявление от ПП „Съюз на демократичните сили“ представлявана от Румен 
Димитров Христов, с ЕГН **********, чрез пълномощник Младен Тодоров Медаров, ЕГН **********за 
регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще 
се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 13-48-МИ/ 14.09.2019 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 от Изборния 
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Удостоверение от СГС за вписване в Регистъра на политическите партии; 
2. Решение № 983-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК; 
3. Удостоверение за регистрация № 10/7 септември 2019 г.; 
4. Пълномощно от Румен Димитров Христов за упълномощаване на Юлиан Атанасов Леков; 
5. Пълномощно от Юлиан Атанасов Леков за преупълномощаване на Младен Тодоров 

Медаров; 
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 

прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че 
са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на 
ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал. 1, т. 12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

РЕШИ: 
РЕГИСТРИРА политическа партия „Съюз на демократичните сили“ за участие в изборите за 

общински съветници в община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.  
 
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще се 

проведат на 27 октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, съгласно Решение № 983-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК. 

 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 

Гласували 10, „за“, без „против“. 
 
По т. седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Регистрация на партия „Движение България за Гражданите“ в изборите за кмет на  

община Златица на 27 октомври 2019 г.  

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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Постъпило е заявление от партия „Движение България за Гражданите“ представлявана от 
Димитър Андреев Делчев, с ЕГН **********, чрез пълномощник Асен Антонов Плахов, ЕГН **********за 
регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община Златица, които ще се проведат на 
27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 14-48-МИ/ 14.09.2019 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 от Изборния 
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Удостоверение от СГС за вписване в Регистъра на политическите партии; 
2. Решение № 1045-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК; 
3. Пълномощно от Димитър Андреев Делчев за упълномощаване на Стефан Григоров 

Николов; 
4. Пълномощно от Стефан Григоров Николов за преупълномощаване на Асен Антонов 

Плахов. 
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 

прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че 
са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на 
ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал. 1, т. 12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

 
РЕШИ: 

 
РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ 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 БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ),  
съгласно Решение № 1045-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 

Гласували 10, „за“, без „против“. 
 
По т. осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Регистрация на партия „Движение България за Гражданите“ в изборите за 

общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г.  

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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Постъпило е заявление от партия „Движение България за Гражданите“ представлявана от 
Димитър Андреев Делчев, с ЕГН **********, чрез пълномощник Асен Антонов Плахов, ЕГН **********за 
регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще 
се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 15-48-МИ/ 14.09.2019 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 от Изборния 
кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

Към заявлението са приложени следните документи: 
1. Удостоверение от СГС за вписване в Регистъра на политическите партии; 
2. Решение № 1045-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК; 
3. Пълномощно от Димитър Андреев Делчев за упълномощаване на Стефан Григоров 

Николов; 
4. Пълномощно от Стефан Григоров Николов за преупълномощаване на Асен Антонов 

Плахов. 
Комисията извърши служебна проверка в списъците на вписаните партии и коалиции в ЦИК, 

прегледа заявлението по чл. 147 от ИК, както и приложените към същото документи и констатира, че 
са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на 
ЦИК. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл.147, ал. 6, чл. 87, ал. 1, т. 12 от 
Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Златица 

РЕШИ: 
РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за 

общински съветници в община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.  
 
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Златица, които ще се 

проведат на 27 октомври 2019 г., ще се изписва, както следва: ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 
ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ),  съгласно Решение № 1045-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК. 

 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 

обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 

 
Гласували 10, „за“, без „против“. 
По т. девета от дневния ред:  
 
ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка допусната в Протокол № 4 от проведено 

заседание на 12.09.2019 г. и Решение № 024-МИ/12.09.2019 г. на ОИК Златица, в частта така 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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цитираният входящ номер на заявлението по чл. 147 от ИК (02-48-МИ вместо 03-48-МИ) и така 
посоченият избор, за който се регистрира партията, а именно „за кмет на община“ вместо „общински 
съветници в община“. 

Във връзка с водените дискусии, същите отразени в Протокол № 5 от проведено заседание на 
13.09.2019 г. на ОИК Златица, председателят на комисията даде думата на Ива Петрова – дежурен 
член за деня в ОИК Златица, за предложение относно така възникналия казус. Г-жа Петрова направи 
предложение да се вземе Решение за допускане на поправка на техническа грешка в Решение № 
024-МИ/12.09.2019 г., като в същото се упомене още, че така издаденото Удостоверение № 02-50-
МИ/12.09.2019 г. за регистрация на партия да бъде анулирано и ще бъде издадено ново, с вписани 
коректни данни. За така издаденото ново удостоверение следва да бъде уведомено упълномощеното 
лице представляващо ПП „ГЕРБ“ и да бъде поканено за връчване на същото. Не постъпиха други 
предложения. Председателят на комисията подложи на поименно гласуване така направеното 
предложение, като  

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), 85, ал. 4 и ал. 7 от ИК, 
Общинска избирателна комисия Златица  

РЕШИ 
 

1. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 024-МИ/12.09.2019 г. на ОИК Златица, като 
навсякъде в същото вместо „избор за кмет на Община Златица на 27 октомври“ да се чете „изборите 
за общински съветници в Община Златица на 27 октомври. 
2. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 024-МИ/12.09.2019 г. на ОИК Златица, като 
навсякъде в същото вместо „заявление с вх. № 02-48-МИ от 12.09.2019 г.“ да се чете „заявление с вх. 
№ 03-48-МИ от 12.09.2019 г.“ 
3. Допуска поправка на техническа грешка в т. 7 от Протокол № 4 от 12.09.2019 г. на ОИК Златица, 
като навсякъде в същата вместо „избор за кмет на Община Златица на 27 октомври“ да се чете 
„изборите за общински съветници в Община Златица на 27 октомври. 
4. Допуска поправка на техническа грешка в т. 7 от Протокол № 4 от 12.09.2019 г. на ОИК Златица, 
като навсякъде в същата вместо „заявление с вх. № 02-48-МИ от 12.09.2019 г.“ да се чете „заявление 
с вх. № 03-48-МИ от 12.09.2019 г.“ 
5. Удостоверение № 02-50-МИ/12.09.2019 г. за регистрация на партията за участие в изборите за 
общински съветници в община Златица да бъде анулирано и ще бъде издадено ново такова, с 
вписване и на настоящото Решение. За така издаденото ново удостоверение да бъде уведомено 
упълномощеното лице представляващо ПП „ГЕРБ“ и да бъде поканено за връчване на същото. 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването 
му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 

Гласували 10, „за“, без „против“. 
 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  
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По т. десета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на зам.председател, в случай на отсъствие на 

председателя на комисията, да представлява ОИК Златица. 
Председателят на комисията предложи да бъде взето решение за определяне на заместник 

председател, който да го замества, в случай на отсъствие. Той предложи това да бъде г-жа Нели 
Димитрова Стефанова – Зам. Председател на ОИК Златица. Други предложения не бяха направени.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Златица,  

РЕШИ 
Определя и упълномощава г-жа Нели Димитрова Стефанова – Зам.председател, в случай на 

отсъствие на председателя на комисията, да представлява ОИК Златица, да подписва от името на 
председателя протоколите и решенията на комисията и да води заседанията на комисията, както и да 
извършва всички действия от обема на обикновените правомощия на председателя на комисията.  

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от 
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

ГЛАСУВАЛИ: 

Гласували 10, „за“, без „против“. 
 
На следващо място бе обсъден график на дежурствата за периода 16.09.2019 г. – 23.09.2019 

г. включително. След проведена дискусия между всички присъстващи членове на комисията, бе 
определен следния график на дежурствата в ОИК Златица за горецитирания период:  

Дата 
 

Дежурни членове на ОИК Златица 
 

16.09.2019 г. Димитрина Петрова, Диляна Дилова-Михова, Красимир Веков 

17.09.2019 г. Марина Василева, Нели Стефанова, Богдана Николова 

18.09.2019 г. Ива Петрова, Красимир Веков, Петя Чолакова 

19.09.2019 г. Петя Чолакова, Георги Тодоров, Елка Кръстанова 

20.09.2019 г. Диляна Дилова-Михова, Нели Стефанова, Марина Василева 

21.09.2019 г. Ива Петрова, Димитрина Петрова, Красимир Веков 

22.09.2019 г. Йоана Найденова, Елка Кръстанова, Георги Тодоров 

23.09.2019 г. Нели Стефанова, Диляна Дилова-Михова, Димитрина Петрова 

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

на комисията в 18:07 часа. Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр и се 

подписа от председателя и секретаря на ОИК.  

 
 
 
Председател: …………………………     Секретар: ………………………… 

Красимир Веков      Диляна Дилова-Михова 

№ членове за против 

1 Красимир Йоцов Веков ЗА  

2 Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3 Нели Димитрова Стефанова ЗА  

4 Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

5 Димитрина Петрова Петрова ЗА  

6 Богдана Иванова Николова ЗА  

7 Марина Манолова Василева ЗА  

8 Елка Райчева Кръстанова ЗА  

9 Ива Стефанова Петрова ЗА  

10 Георги Иванов Тодоров ЗА  


