
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА 

ПРОТОКОЛ №1 
 

Днес, 05.09.2019 година, в 10:30 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) членове, 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. Кунка 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 предложи заседанието да протече при следния дневен 
ред: 

1. Вземане на решение, относно номерацията на решенията взети от ОИК-

Копривщица. 

2. Вземане на решение, относно определяне място за обявяване решенията на ОИК-

Копривщица. 

3. Вземане на решение, относно определяне работно време на ОИК – Копривщица. 

4. Вземане на решение, относно определяне начина на дежурене на членовете на 
ОИК – Копривщица. 

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

По първа точка от дневния ред и направено предложение от председателя на 
комисията, единодушно се взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ № МИ-01 

Всички приети решение от ОИК – Копривщица да имат номерация с арабски цифри, 

започващи с номер МИ-01. 

По втора точка от дневния ред, относно определяне място за обявяване решенията 
на комисията, ОИК- Копривщица единодушно взе следното решение: 

 



РЕШЕНИЕ №МИ-02 

Мястото за обявяване на Решенията на ОИК – Копривщица е на таблата пред малката 

заседателна зала на общината, намираща се на втория етаж в административната сграда 

на община Копривщица, находяща се на адрес: гр.Копривщица, ул.”Любен Каравелов” 

№16. 

 

По трета точка от дневния ред, относно определяне работно време на ОИК – 

Копривщица, след направени предложения и разисквания, ОИК – Копривщица 

единодушно взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ №МИ-03 

Комисията единодушно взе решение за определяне на работно време на ОИК – 

Копривщица, както следва: 

От понеделник до петък :    от  9:00 часа до 17:00 часа 

Събота, неделя и празнични дни:  от 10:00 часа до 17:00 часа 

По четвърта точка от дневния ред, относно определяне начина на дежурене на 
членовете на ОИК – Копривщица постъпиха следните предложение: 

Г-жа Нешка Кунчева-Иванова – член: Предлагам комисията да бъде разделена на 

четири групи от по трима члена, които да дежурим. Нека членовете на групите бъдат от 
различни партии или коалиции. 

Г-жа Венета Новакова – член: Предложи след като бъде определен състава на 
групи, да се направи и графика за тяхното дежурене. 

Г-жа Павлина Азманова-Доганова - член: Аз имам следното предложение за 

състава на групите, а именно: в І-ва група да влязат следните лица: Венета Иванова 

Новакова, Нешка Славчова Кунчева-Иванова и Кунка Павлова Косева, във ІІ-ра група да 

влязат: Мария Недельова Димова, Павлина Динчова Азманова-Доганова и Донка 

Атанасова Николова, в ІІІ-та група да влязат следните лица: Иванка Ангелова 

Доросиева, Иванка Вълчева Личева и Лушка Николова Лудова, в ІV-та група да влязат 

лицата: Цветелина Филипова Галинова, Ивелина Николаева Георгиева и Теодора 
Христова Келчева. 

След като не постъпиха други предложения ОИК – Копривщица, прие следното 
решение: 

РЕШЕНИЕ №МИ-04 

Комисията единодушно взе решение за определяне на 4 групи за даване на 

дежурства по график за работа на ОИК – Копривщица, както следва: 

 

І-ва група:  Венета Иванова Новакова 

   Нешка Славчева Кунчева-Иванова 

   Кунка Павлова Косева 

 

ІІ-ра група: Павлина Динчова Азманова-Доганова 

   Донка Атанасова Николова 

   Мария Недельова Димова 



 

ІІІ-та група:Иванка Ангелова Доросиева 

   Иванка Вълкова Личева 

   Лушка Николова Лудова 

 

ІV-та група: Цветелина Филипова Галинова 

   Ивелина Николаева Георгиева 

   Теодора Христова Келчева 

 

 Заседанията са присъствени за всички членове. 

 

 С това дневния ред беше изчерпан. 

 Към настоящия протокол, като неразделна част към него се прилага Списък на 

членовете на ОИК-Копривщица с подписите на същите, присъствали на заседанието. 

 Заседанието приключи в 13:00 часа. 

 

 

 

 

       Председател: Чавдар Петров Пенчев 

           

 

 

 

       Секретар: Цветелина Филипова Галинова 

          

 

  

 

 

 

 


