ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА

ПРОТОКОЛ №24
Днес, 02.11.2019 година, в 15:30 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 13 (тринадесет) члена, а именно:
1. Чавдар Петров Пенчев – Председател на ОИК
2. Иванка Ангелова Доросиева – Зам.-председател на ОИК
3. Мария Недельова Димова – Зам.-председател на ОИК
4. Цветелина Филипова Галинова - секретар на ОИК
5. Павлина Динчова Азманова-Доганова – член на ОИК
6. Иванка Вълкова Личева – Член на ОИК
7. Венета Иванова Новакова – член на ОИК
8. Донка Атанасова Николова – член на ОИК;
9. Куна Тодорова Косева – член на ОИК
10. Лушка Николова Лудова – член на ОИК
11. Ивелина Николаева Георгиева – член на ОИК
12. Нешка Славчова Кунчева-Иванова – член на ОИК
13. Теодора Христова Келчева – член на ОИК
Председателят на комисията – Чавдар Петров Пенчев предложи заседанието да
протече при следния дневен ред:
1. Определяне с решение представител на ОИК - Копривщица, който заедно с
длъжностно лице от общинска администрация ще предадат бюлетините и другите изборни
книжа и материали на СИК.
2. Определяне на график за предаване на изборните книжа и материали от ОИК Копривщица на СИК.
3. Определяне на член от ОИК, който ще бъде пряко ангажиран и ще оказва
съдействие на отговорника на изчислителния пункт.
4. Упълномощаване на трима членове от ОИК – Копривщица, които ще предадат на
ЦИК изборните книжа и материали след провеждането на изборите за избор на кмет на
03.11.2019 г.
5. Упълномощаване на трима членове на ОИК – Копривщица за предаване на
избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“ – София област.
След като не постъпиха други предложения за промяна на дневния ред, комисията
пристъпи към работа.
Първа точка от дневния ред – Определяне на представител на ОИК - Копривщица,
който заедно с длъжностно лице от общинска администрация ще предадат бюлетините и
другите изборни книжа и материали на СИК.

РЕШЕНИЕ № МИ-73
Във връзка с изпълнение на частта от методическите указания приети с Решение на
ЦИК № 1281-МИ от 03.10.2019 г., ОИК – Копривщица с 13 гласа „ЗА“,

РЕШИ:
1. Определя Чавдар Петров Пенчев – председател на ОИК – Копривщица, който заедно
с длъжностно лице от общинска администрация да предадат бюлетините и другите
изборни книжа и материали на СИК.
2. При отсъствие на лицето определено в т.1, същият да бъде заменен с Мария
Недельова Димова – Зам.-председател на ОИК – Копривщица, която заедно с
длъжностно лице от общинска администрация да предадат бюлетините и другите
изборни книжа и материали на СИК.
Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК.

Втора точка от дневния ред – Определяне на график за предаване на изборните
книжа и материали от ОИК - Копривщица на СИК.
РЕШЕНИЕ № МИ-74
Във връзка с предаване на бюлетините за кмет – втори тур, изборните книжа и
материали от ОИК на СИК, ОИК – Копривщица, с 13 гласа „ЗА“
РЕШИ:
Определя дата 02.11.2019 година и час 16:00 часа за предаване на изборните книжа
и материали за провеждане на местните избори в Община Копривщица от ОИК на СИК.
Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК.

Трета точка от дневния ред - Определяне на член от ОИК, който ще бъде пряко
ангажиран и ще оказва съдействие на отговорника на изчислителния пункт.
РЕШЕНИЕ № МИ-75
Във връзка с прилагането на методическите указания, приети с решение на ЦИК №
1112-МИ от 16.09.2019 г., ОИК – Копривщица, с 13 гласа „ЗА“ ,
РЕШИ:
Определя Цветелина Филипова Галинова – Секретар на ОИК- Копривщица, която да
бъде пряко ангажирана и ще оказва съдействие на отговорника на изчислителния пункт.
Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК
Четвърта точка от дневния ред - Упълномощаване на трима членове от ОИК –
Копривщица, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали след провеждането
на изборите за кмет – втори тур на 03.11.2019 година.
РЕШЕНИЕ № МИ-76
На основание чл. 457 от ИК, ОИК – Копривщица, с 13 гласа „ЗА“
РЕШИ:
Упълномощават лицата, които да предадат на ЦИК изборните книжа и материали след
провеждането на изборите за кмет – втори тур на 03.11.2019 г., както следва:
Чавдар Петров Пенчев – Председател на ОИК - Копривщица – ПП „ГЕРБ”
Мария Недельова Димова – Зам.-председател на ОИК - Копривщица – ПП
„Национален фронт за спасение на България”

Цветелина Филипова Галинова – Секретар на ОИК – Копривщица – Коалиция „БСП
за България”
Решението на ОИК - Копривщица подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК
Пета точка от дневния ред - Упълномощаване на трима членове на ОИК –
Копривщица за предаване на избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ – София област
РЕШЕНИЕ № МИ-77
ОИК - Копривщица с 13 гласа „ЗА”
РЕШИ:
Упълномощава за предаване на избирателните списъци от изборна кмет – втори тур
на 03.11.2019 година в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
– София област следните лица:
Чавдар Петров Пенчев – Председател на ОИК - Копривщица – ПП „ГЕРБ”
Мария Недельова Димова – Зам.-председател на ОИК - Копривщица – ПП
„Национален фронт за спасение на България”
Цветелина Филипова Галинова – Секретар на ОИК – Копривщица – Коалиция „БСП
за България”
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

