
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА 

ПРОТОКОЛ №16 

Днес, 10.10.2019 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. Чавдар Петров Пенчев – 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. Донка Атанасова Николова – член на ОИК 

8. Куна Тодорова Косева – член на ОИК     

9. Нешка Славчова Кунчева-Иванова – член на ОИК 

10. Теодора Христова Келчева – член на ОИК  

11. Ивелина Николаева Георгиева – член на ОИК 

 Председателя на комисията – Чавдар Петров Пенчев предложи заседанието да 
протече при следния дневен ред: 

1. Одобряване на образци на протоколи на Общинската избирателна комисия (ОИК) 

Копривщица и на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на  

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

2. Гласуване упълномощаването на членове на ОИК, които в съответствие  да  

получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г. от съответната печатница и да подпишат приемо- 

предавателните протоколи. 

3. Определяне дата, място и час за обучение на членовете на СИК в община 

Копривщица за избор на кмет и общински съветници в община Копривщица на 

27 октомври 2019 г. 

 

      

След като не постъпиха други предложение за промяна на дневния ред, комисията 

пристъпи към работа. 

Първа точка от дневния ред - Одобряване на образци на протоколи на Общинската 

избирателна комисия (ОИК) Копривщица и на Секционните избирателни комисии (СИК) за 
произвеждане на  изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.   

РЕШЕНИЕ № МИ-53 

ОТНОСНО: Одобряване на образци на протоколи на Общинската избирателна комисия 

(ОИК) Копривщица и на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на  
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

  На основание Решение на ЦИК № 993/07.09.2019 г., относно одобряване на 

образците на протоколите на Общинската избирателна комисия и Секционните избирателни 
комисии, с 11 гласа „ЗА”, ОИК – Копривщица, 

РЕШИ: 

Одобрява образците на протоколите на Общинската избирателна комисия и 

Секционните избирателни комисии, представени в частта изборни книжа от местни избори 
2019 г. 

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



 

Втора точка от дневния ред - Гласуване упълномощаването на членове на ОИК, които 

в съответствие  да  получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от съответната печатница и да подпишат 
приемо-предавателните протоколи. 

РЕШЕНИЕ № МИ-54 

Относно:  Гласуване упълномощаването на членове на ОИК, които в съответствие  да  

получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 

27 октомври 2019 г. от съответната печатница и да подпишат приемо-предавателните 
протоколи. 

На основание Решение №993-МИ/07.09.2019 год. на ЦИК и писмо с изх.№МИ-15-
740/08.10.2019 год. с 11 гласа „ЗА”, ОИК - Копривщица, 

РЕШИ: 

Упълномощава членовете на ОИК – Копривщица: 

1. Цветелина Филипова Галинова - секретар на ОИК №2324 

2. Теодора Христова Келчева – член на ОИК №2324 

които  да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници 

и кметове на 27 октомври 2019 г. от съответната печатница и да подпишат приемо-
предавателните протоколи. 

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

      Трета точка от дневния ред - Определяне дата, място и час за обучение на СИК в 

община Копривщица за избор на кмет и общински съветници в община Копривщица на 27 
октомври 2019 г. 

РЕШЕНИЕ № МИ-55 

Относно:  Определяне дата, място и час за обучение на СИК в община Копривщица за 

избор на кмет и общински съветници в община Копривщица на 27 октомври 2019 г. 

На основание чл. 87, ал.1, т. 4 от ИК, с 11 гласа „ЗА”, ОИК – Копривщица, 

 РЕШИ: 

Да проведе обучението на СИК в община Копривщица на 17 октомври 2019 

г.(четвъртък) от 14:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация 

Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда. Присъствието на 

ръководствата на секционните избирателни комисии е задължително. 

Обучението да се проведе съвместно с представители на общинската администрация. 

Решението да се публикува на страницата на ОИК Копривщица и да се сведе до 

знанието на председателите на СИК и секретаря на община Копривщица. 

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

 

 

 

 

 

Заседанието приключи в 16:30 часа.   

 

          Председател: Чавдар Пенчев 

 

 

  

               Секретар: Цветелина  Галинова 

   


