
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА 

ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 10.09.2019 година, в 17:30 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 11 (единадесет) членове, а именно: 

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

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

3. Павлина Динчова Азманова-Доганова – Член на ОИК; 

4. Иванка Вълкова Личева – Член на ОИК; 

5. Венета Иванова Новакова – Член на ОИК; 

6. Донка Атанасова Николова – Член на ОИК; 

7. Кунка Тодорова Косева – член на ОИК; 

8. Лушка Николова Лудова – Член на ОИК; 

9. Ивелина Николаева Георгиева – Член на ОИК; 

10. Нешка Славчова Кунчева-Иванова – Член на ОИК; 
11. Теодора Христова Келчева – Член на ОИК  

Зам.-председателят г-жа Мария Димова откри заседанието и  предложи то да протече 

при следния дневен ред: 

1. Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на 

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

Копривщица. 
2.  Определяне на срокове за регистрация в ОИК- Копривщица. 

2.1 Определяне срока за регистрация в ОИК - Копривщица на партиите и 

коалициите, които ще вземат участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г. 

2.2 Определяне срока за регистрация в ОИК - Копривщица на кандидатите за 

кметове и общински съветници, които ще вземат участие в изборите на за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 3. Разни  

 Поради отсъствието на секретаря на ОИК – Копривщица, г-жа Азманова предложи 

първа точка от дневния ред да бъде избор на член, който да подпише протокола и 

решенията от днешното заседание. Така предложеният дневен ред, с направеното 

предложение бе подложено на гласуване и единодушно прието с 11 гласа „За”.  

Комисията пристъпи към работа. 

По първа точка от дневния ред комисията взе следното решение, единодушно прието 
с 11 гласа „За”  :  

РЕШЕНИЕ № МИ-05 

Определя Венета Иванова Новакова – член на ОИК – Копривщица да подпише 
протокола и решенията на комисията от заседанието на 10.09.2019 г. 



По трета точка от дневния ред Зам.-Председателя на ОИК – Копривщица запозна 

членовете на комисията с Решения на ЦИК за определяне мандатите за общински 

съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 година. 

Комисията взе следните решения, единодушно приети с 11 гласа „За”: 

РЕШЕНИЕ № МИ-06 

Определя 11 броя мандати за общински съветници.  

1. Регистрацията на  партиите и коалициите ще се извършва в ОИК – Копривщица  от 

12.09.2019 г. до 16.09.2019 г. в рамките на работното време на комисията.  

     2.  Кметовете и общинските съветници се регистрират в ОИК – Копривщица от 17.09.2019 г. до 
24.09.2019 г. в рамките на работното време на комисията. 

В точка Разни постъпиха две предложения за определяне номерацията на подлежащите на 
издаване от ОИК – Копривщица удостоверения и маркиране на печата. В тази връзка, с 11 гласа 
„За се взеха следните решения”:  

Комисията взе следното решение, единодушно прието с 11 гласа „За”: 

РЕШЕНИЕ № МИ-07 

Удостоверенията по вид, издавани от ОИК - Копривщица, да имат номерация с 
арабски цифри, започващи с номер МИ-01. 

Комисията взе следното решение, единодушно прието с 11 гласа „За”: 

РЕШЕНИЕ № МИ-08 

Печатът, с който ще се подпечатват всички протоколи, решения, удостоверения и 
текущата кореспонденция няма да бъде маркиран и има следния отпечатък:  

 

 

 Заседанието приключи в 18:40 часа. 

 

 

 

 

       Зам.-Председател:…………………………………. 

          Мария Димова 

          

 

 

 

       Член: ………………………………………………………… 

                                       Венета Новакова 


