
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА 

 

ПРОТОКОЛ №11 

Днес, 24.09.2019 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 11 (единадесет) члена, а именно: 

1. Иванка Ангелова Доросиева – зам.-председател на ОИК; 

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

3. Цветелина Филипова Галинова – секретар на ОИК; 

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

5. Иванка Вълкова Личева – член на ОИК; 

6. Венета Иванова Новакова – член на ОИК; 

7. Лушка Николова Лудова – Член на ОИК; 

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

9. Теодора Христова Келчева – Член на ОИК; 

10. Куна Тодорова Косева – Член на ОИК; 
11. Донка Атанасова Николова – Член на ОИК 

Зам.-председателят – Иванка Ангелова Доросиева на комисията предложи заседанието 

да протече при следния дневен ред: 

1. Гласуване на регистрация за кмет на община Копривщица Коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.. 

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

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” 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  

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”  в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г., с 11 гласа „ЗА”, комисията реши: 

РЕШЕНИЕ № МИ-47 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №06/24.09.2019 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 Коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”  за участие в изборите за общински съветници 

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

ВАСИЛ ИЛИЕВ ЯНАКИЕВ 



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

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

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”  в изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г. при община Копривщица, с 11 гласа „ЗА”, комисията реши: 

РЕШЕНИЕ № МИ-48  

Във връзка с постъпило Заявление вх. №07/24.09.2019 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 Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

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

за Общински съветници при Община Копривщица, както следва : 

1. Васил Илиев Янакиев 

2. Елена Станьова Чумпова 

3. Кунка Рашкова Петкова-Зайкова 

4. Светлана Георгиева Доганова 

 

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

  

 
 

Заседанието приключи в 17:30 часа.   

 

 

 

 Зам.-Председател: Иванка Доросиева 

 

 

       

            Секретар: Цветелина  Галинова 

          


