
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА 

 

ПРОТОКОЛ №10 

 

Днес, 23.09.2019 година, в 16:00 часа, в малката заседателна зала на община 

Копривщица, находяща се на вторият етаж на административната сграда на общината се 

събра Общинска избирателна комисия (ОИК) – Копривщица, назначена с Решение №880-

МИ от 30.08.2019 година на Централна избирателна комисия (ЦИК). 

На заседанието присъстваха 8 (осем) членове, а именно: 

1. Мария Недельова Димова – зам.-председател на ОИК; 

2. Цветелина Филипова Галинова – секретар на ОИК; 

3. Павлина Динчова Азманова-Доганова – член на ОИК; 

4. Венета Иванова Новакова – член на ОИК; 

5. Ивелина Николаева Георгиева – член на ОИК; 

6. Донка Атанасова Николова – Член на ОИК; 

7. Нешка Славчова Кунчева-Иванова – Член на ОИК; 

8. Теодора Христова Келчева – Член на ОИК 

Зам.-председателят – Мария Недельова Димова на комисията предложи заседанието 
да протече при следния дневен ред: 

1. Гласуване на регистрация за кмет на община Копривщица от  Местна коалиция 

„ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.. 

2. Гласуване на регистрация на общински съветници при община Копривщица от 

Местна коалиция „ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в 

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

3. Гласуване на регистрация за кмет на община Копривщица от  ПП „НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.. 

4. Гласуване на регистрация на общински съветници при община Копривщица от ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.. 

5. Гласуване на регистрация на общински съветници при община Копривщица от ПП 

„БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” в изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г.. 
 

След като не постъпиха други предложение за промяна на дневния ред, комисията 
пристъпи към работа. 

Комисията пристъпи към работа и след като не се установиха пропуски в постъпилата 

документация, комисията пристъпи към гласуване за взимане на решения за регистрация 

на кмет и общински съветници за провеждането на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27.10.2019 година . 

Първа точка от дневния ред - регистрация за кмет на община Копривщица от  

Местна коалиция „ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с 8 гласа „ЗА”, комисията 

реши: 

 



РЕШЕНИЕ № МИ-42 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №04/23.09.2019 г., по Регистъра на кметове за 

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

Копривщица, за кмет при Община Копривщица и на основание чл. 414 ал. 4; чл.412, ал.1 и 

чл.87, ал.1, т.14 от ИК. 

Регистрира кандидата за кмет на община Копривщица от Местна коалиция „ВОЛЯ 

(ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. , както следва: 

 

ИВАН НИКОЛОВ ЛЕСКОВ 

Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 

Втора точка от дневния ред –  регистрация на общински съветници от  Местна 

коалиция „ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. при община Копривщица, с 8 
гласа „ЗА”, комисията реши: 

 

РЕШЕНИЕ № МИ-43  

Във връзка с постъпило Заявление вх. №04/23.09.2019 г., по Регистъра на общински 

съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. на ОИК Копривщица, за общински съветници при Община Копривщица и на 
основание чл. 414, ал. 4 и чл.412, ал.1 от ИК. 

Регистрира кандидатска листа на Местна коалиция „ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. за Общински съветници при Община Копривщица,както следва : 

1. Марин Ганчев Иванов 

2. Стоян Динчев Павлов 

3. Димитър Тодоров Косев 

4. Любомир Димитров Азманов 

5. Гергана Искренова Вълова 

6. Генка Найденова Каменарова 

7. Иванка Десьова Радоева 

8. Стоил Атанасов Шипочинов 

9. Константин Иванов Костов 

10. Атанас Иванов Банчев 

11. Ани Стоянова Мрънкова 

  

Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 
 

По трета точка от дневния ред - регистрация за кмет на община Копривщица от  

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”  в изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с 8 гласа „ЗА”, комисията реши: 

   

РЕШЕНИЕ № МИ-44 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №05/23.09.2019 г. по Регистъра на кметове за 

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

Копривщица, за кмет при Община Копривщица и на основание чл. 414 ал. 4; чл.412, ал.1 и 

чл.87, ал.1, т.14 от ИК. 



Регистрира кандидата за кмет на община Копривщица от ПП „НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”  за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. , както следва: 

 

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ 

Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 
 

Четвърта точка от дневния ред –  регистрация на общински съветници от  ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”  в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г. при община Копривщица, с 8 гласа „ЗА”, комисията 
реши: 

 РЕШЕНИЕ № МИ-45  

Във връзка с постъпило Заявление вх. №05/23.09.2019 г. по Регистъра на общински 

съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. на ОИК Копривщица, за общински съветници при Община Копривщица и на 
основание чл. 414, ал. 4 и чл.412, ал.1 от ИК. 

Регистрира кандидатска листа на  ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

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

Общински съветници при Община Копривщица, както следва : 

1. Ангел Костадинов Ангелов 

2. Моско Панчов Мрънков 

3. Гергана Стефанова Иванова 

4. Пенка Николова Литова – Кунчева 

 

Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК. 
 

Пета точка от дневния ред –  регистрация на общински съветници от  ПП 

„БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. при община Копривщица, с 8 гласа „ЗА”, комисията 
реши: 

 РЕШЕНИЕ № МИ-46 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №06/23.09.2019 г. по Регистъра на общински 

съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. на ОИК Копривщица, за общински съветници при Община Копривщица и на 
основание чл. 414, ал. 4 и чл.412, ал.1 от ИК. 

Регистрира кандидатска листа на  ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” 
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за Общински 
съветници при Община Копривщица, както следва : 

1. Георги Рашков Козлеков 

2. Веселин Янчов Стоичков 

3. Петър Георгиев Вълов 

4. Екатерина Богомирова Ослекова 

5. Милка Николова Доросиева 

6. Теодора Веселинова Стоичкова 

 

Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК.  

 
 

 



Заседанието приключи в 17:30 часа.   

 

 

 

 Зам.-Председател: Мария Димова 

 

 

       

            Секретар: Цветелина  Галинова 

          


