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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 7 
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 15.09.2019 год. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Златица, за 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, в състав: 

 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ - Нели Димитрова Стефанова, съгласно Решение № 040-МИ/14.09.2019 г.  
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. Йоана Иванова Найденова 

 
При започване на заседанието присъстват 8 от общо 11 члена на ОИК, отсъстват Красимир 

Веков, Георги Тодоров и Петя Чолакова. Налице е изискуемият кворум за провеждане на редовно 

законно заседание на ОИК. Заседанието се води от г-жа Нели Стефанова, упълномощена 

посредством Решение № 040-МИ/14.09.2019 г. 

Г-жа Стефанова откри заседанието в 16:23 часа и обяви проекта на дневния ред: 

1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”, 
за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.; 

2. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”, 
за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г. 

3. Разни 
 
Не постъпиха други предложения относно дневния ред и в тази връзка председателят на 

комисията подложи на гласуване горецитирания дневен ред, като за същият с вот „за“, гласуваха 
всички присъстващи 8 (осем) члена, без „против“.  

Към заседанието на комисията се присъедини и г-жа Петя Тодорова Чолакова – зам. 
председател. Съответно броят на присъствалите членове на ОИК е 9 (девет). 

По т. първа от дневния ред 
ОТНОСНО: Регистрация на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в изборите за кмет на  

община Златица на 27 октомври 2019 г.  
Постъпило е заявление от Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, представлявано от 

Димитър Александров Митев, 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 № 16-48-МИ/ 15.09.2019 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: 
Заверено копие на Решение за образуване на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 

21.08.2019 г., подписано от представляващия партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ – 
Александър Трифонов Томов, партия „Родолюбие 2000“ – Юлиан Димитров Иванов, партия 
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„Европейска сигурност и интеграция“ – Тома Янков Томов и партия „ВОЛТ“ – Настимир Ананиев 
Ананиев. Заявлението е подадено лично от Димитър Александров Митев. В решението е посочено, че 
коалицията няма печат.  

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 „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за кмет на 
община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.  

 
Съгласно Решение № 989 -МИ/09.09.2019 г. на ЦИК, 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 ЗАЕДНО за промяна.  

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 9, „за“, без „против“. 

 
По т. втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Регистрация на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в изборите за общински 

съветници в община Златица на 27 октомври 2019 г.  
Постъпило е заявление от Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, представлявано от 

Димитър Александров Митев, ЕГН **********, за регистрация на коалицията за участие в изборите за 
общински съветници в община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 17-48-МИ/ 15.09.2019 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: 
Заверено копие на Решение за образуване на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 

21.08.2019 г., подписано от представляващия партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ – 
Александър Трифонов Томов, партия „Родолюбие 2000“ – Юлиан Димитров Иванов, партия 
„Европейска сигурност и интеграция“ – Тома Янков Томов и партия „ВОЛТ“ – Настимир Ананиев 

№ членове за против 

1. Нели Димитрова Стефанова ЗА  

2. Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3. Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4. Димитрина Петрова Петрова ЗА  

5. Богдана Иванова Николова ЗА  

6. Марина Манолова Василева ЗА  

7. Елка Райчева Кръстанова ЗА  

8. Ива Стефанова Петрова ЗА  

9. Йоана Иванова Найденова ЗА  
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Ананиев. Заявлението е подадено лично от Димитър Александров Митев. В решението е посочено, че 
коалицията няма печат.  

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 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 „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за общински 
съветници  в община Златица, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.  

 
Съгласно Решение № 989-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК, 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 ЗАЕДНО за промяна.  

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 9, „за“, без „против“. 
По т. трета от дневния ред не бяха направени предложения за вземане на решение. 
 
Председателят на комисията обяви, че с това дневният ред е изчерпан и закри заседанието на 

комисията в 16:39 часа. Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр и се подписа 
от председателя и секретаря на ОИК.  
 
 
 
 
 
 

За Председател съгласно Решение № 040-МИ/14.09.2019 г. : ……………/П/………………………   
Нели Димитрова Стефанова   

 
 
Секретар: ………/П/………………… 
Диляна Иванова Дилова-Михова 

№ членове за против 

1. Нели Димитрова Стефанова ЗА  

2. Петя Тодорова Чолакова ЗА  

3. Диляна Иванова Дилова-Михова ЗА  

4. Димитрина Петрова Петрова ЗА  

5. Богдана Иванова Николова ЗА  

6. Марина Манолова Василева ЗА  

7. Елка Райчева Кръстанова ЗА  

8. Ива Стефанова Петрова ЗА  

9. Йоана Иванова Найденова ЗА  


