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ЗАСЕДАНИЕ  

 
НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СЪЕДИНЕНИЕ 

на 02.11.2019г.  

 

Проект за дневен ред  

 

 

№ Материали за заседанието 

Член  на ОИК 

докладчик 

1.  
Проект на решение относно Промяна в състава на секционни 

избирателни комисии №163300007, № 163300011, № 163300014, 

№ 163300015 и № 163300019 в община Съединение в изборите за 

общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., 

втори тур -03.11.2019 г. 

Председателя 

2.  
Проект на решение относно Определяне членове на ОИК 

Съединение за пренасяне на изборните материали до 

секционните избирателни комисии на 02.11.2019 г.- II тур 

Председателя 

3.  
Проект на решение относно Определяне на мерки за 

организацията и работата на Общинска избирателна комисия 

Пловдив в деня на изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. за провеждане на 

втори тур на 03.11.2019 г. 

Председателя 

4.  
Проект на решение относно Промяна в регистрация и 

регистрация на представители на партия  на кандидатите на 

кандидатски листи, издигнати от МК „ОБЕДИНЕН БЛОК НА 

ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, (ПП АБВ,ПП ВОЛЯ) и 

ПП ГЕРБ, за избори за общински съветници и кметове в община 

Съединение на 27 октомври 2019 год., втори тур на 03.11.2019 г. 

Председателя 

5.  
Проект на решение относно Регистрация на застъпници на 

кандидатите на кандидатски листи, издигнати от МК 

„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ-

(ПП АБВ,ПП ВОЛЯ)“  и ПП ГЕРБ за избори за общински 

съветници и кметове в община Съединение на 27 октомври 2019 

год. – втори тур на 03.11.2019 г. 

Председателя 

6.  
Проект на решение относно Допълване на Решение № 111-МИ 

от 28.10.2019 г. за обявяване на избрани общински съветници в 

изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г.  

Председателя 

7.  
Проект на решение относно ОТНОСНО: Допълване на Решения 

№ 107-МИ, № 108-МИ, № 109-МИ и № 110-МИ от 28.10.2019 г. 

за обявяване на избрани кметове на кметства с. Найден Герово, 

с.Царимир, Голям Чардак и с.Малък Чардак  в изборите за 

общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 

2019 г.  

Председателя 



2 

 

8.  
Разни Председателя 

 


