
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА 

 

ПРОТОКОЛ №12 

Днес, 27.09.2019 година, в 16:30 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) члена, а именно: 

Мария Недельова Димова – Зам.-председател на ОИК   

Цветелина Филипова Галинова - секретар     

Павлина Динчова Азманова-Доганова – член на ОИК   

Венета Иванова Новакова – член на ОИК     

Донка Атанасова Николова – член на ОИК     

Лушка Николова Лудова – член на СИК     

Нешка Славчова Кунчева-Иванова – член на ОИК    

   Теодора Христова Келчева- член на ОИК 

 Зам.-председателят –Мария Недельова Димова на комисията предложи заседанието 

да протече при следния дневен ред: 

1. Определяне и подреждане на номерата в бюлетината на регистрираните партии, 
коалиции и местни коалиции. 

       

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 - Определяне и подреждане на номерата в 
бюлетината на регистрираните партии, коалиции и местни коалиции. 

27.10.2019 г., с 8 гласа „ЗА”, комисията реши: 

РЕШЕНИЕ № МИ-49 

 ОТНОСНО: Определяне и подреждане на номерата в бюлетината на регистрираните 

партии, коалиции и местни коалиции. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.423, ал.2 от Изборния кодекс и  след 

проведен жребий в ЦИК за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и 

коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове 

на 27.10.2019 г. и  Решение № 1184–МИ/25.09.2019 г. на ЦИК, съгласно което поредността 

на номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети и на местните 

коалиции, регистрирали кандидатски листи се определя съгласно поредността на 

регистрацията им в ОИК по входящия регистър на местните коалиции (Приложение № 49-
МИ) и входящия регистър на инициативните комитети (Приложение № 56-МИ) . 

 ОИК – Копривщица 

 



РЕШИ: 

Определя и подрежда поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и местните 

коалиции, регистрирали кандидатски листи в ОИК - Копривщица за гласуване  в изборите 
за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., както следва: 

  

№ в 
бюлетината 

Наименование на Партии, коалиции и местни коалиции. 

1 ПП БЗНС 

8 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

26 коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

43 ПП ГЕРБ  

56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

66 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено 

движение) 

67 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ВОЛЯ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ)” 

  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от 
обявяването му. 

 

 

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

  

Заседанието приключи в 17:00 часа.   

 

 

 Зам.-Председател: Мария Димова 

 

 

       

            Секретар: Цветелина  Галинова 

          


