
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА 

 

ПРОТОКОЛ №5 

 

Днес, 15.09.2019 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 8 (осем) члена, 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. Венета Иванова Новакова – Член на ОИК; 

5. Донка Атанасова Николова – член на ОИК; 

6. Куна Тодорова Косева – Член на ОИК; 

7. Ивелина Николаева Георгиева – член на ОИК; 

8. Теодора Христова Келчева – Член на ОИК  

Зам.-председателят г-жа Мария Недельова Димова откри заседанието и  предложи то 
да протече при следния дневен ред: 

1. Избор на член от ОИК - Копривщица за подпис на протоколи, решения и 

документация, поради отсъствието на секретаря на ОИК – Копривщица. 

2. Разглеждане на постъпили заявления и регистриране на партии, коалиции и 

местни коалиции. 

3. Разни. 

Поради отсъствието на секретаря на ОИК – Копривщица, г-жа Ивелина Георгиева 

предложи първа точка от дневния ред член, който да подпише протокола и решенията от 

днешното заседание да е Павлина Динчова Азманова - Доганова. Така предложеният 

дневен ред, с направеното предложение бе подложено на гласуване и единодушно 
прието с 8 гласа „За”.  Комисията пристъпи към гласуване. 

По първа точка от дневния ред комисията взе следното решение, единодушно прието 
с 8 гласа „За”  :  

 

РЕШЕНИЕ № МИ-23 

Определя Павлина Динчова Азманова - Доганова – член на ОИК – Копривщица да 

подпише протокола и решенията на комисията от заседанието проведено на 15.09.2019 

г. 

Комисията пристъпи към втора точка от дневния ред. Бяха разгледани всички 

постъпили заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции. 



След като не се установиха пропуски в постъпилата документация, комисията 

пристъпи към гласуване за взимане на решения за регистрация на партии, коалиции и 
местни коалиции. 

РЕШЕНИЕ № МИ-24 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №13/15.09.2019 г. по Регистъра на партиите и 

коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. на ОИК Копривщица, за кмет на Община Копривщица и на основание чл. 87 ал. 1, 

т.12 от ИК и Решение № 1013-МИ от 09 септември 2019 г. на ЦИК 

С 8 гласа „ЗА”, комисията реши: 

Регистрира КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. за Кмет при Община Копривщица.  

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

 

РЕШЕНИЕ № МИ-25 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №14/15.09.2019 г. по Регистъра на партиите и 

коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. на ОИК Копривщица, за кмет на Община Копривщица и на основание чл. 87 ал. 1, 

т.12 от ИК и Решение № 1013-МИ от 09 септември 2019 г. на ЦИК 

С 8 гласа „ЗА”, комисията реши: 

Регистрира КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници 

и кметове на 27 октомври 2019 г. за Общински съветници при Община Копривщица.  

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

 

РЕШЕНИЕ № МИ-26 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №15/15.09.2019 г. по Регистъра на партиите и 

коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. на ОИК Копривщица, за кмет на Община Копривщица и на основание чл. 87 ал. 1, 

т.12 от ИК и Решение № 565-МИ от 05 септември 2019 г. на ЦИК 

С 8 гласа „ЗА”, комисията реши: 

Регистрира КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в 

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

Копривщица.  

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

 

РЕШЕНИЕ № МИ-27 

Във връзка с постъпило Заявление вх. №16/15.09.2019 г. по Регистъра на партиите и 

коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 



2019 г. на ОИК Копривщица, за кмет на Община Копривщица и на основание чл. 87 ал. 1, 

т.12 от ИК и Решение № 565-МИ от 05 септември 2019 г. на ЦИК 

С 8 гласа „ЗА”, комисията реши: 

Регистрира КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в 

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

Община Копривщица.  

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

 

 

Заседанието приключи в 17:20 часа. 

 

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

          Мария Димова 
         

       Член: ………………………………………………………… 

        Павлина Азманова-Доганова 


