
Приложение № 57-МИ 

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

ОБЩИНА  СЪЕДИНЕНИЕ 

 

РЕГИСТЪР 

на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 
(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс) 

 

 

Пореден №, дата и час на 

постъпване  
партия 

Решение 

на ЦИК 
Решение на ОИК 

Адрес, телефони, 

eлектронен адрес, лице/а за 

контакт 

1 2 3 4 5 

№ 1/12.09.2019 г. – 11:50ч ГЕРБ № 962-МИ 21, 22, 23-МИ/16.09.2019 г. 

гр. Съединение, 

ул. „Революционна“ № 15, 

моб. тел. 0882411034 

e-mail: gerb_saedinenie@abv.bg 

Катя Алова 

№ 2/13.09.2019 г. – 16:22 ч.  „ВМРО – Българско национално движение“ № 1071-МИ 27, 28, 29-МИ/16.09.2019 г. 

Гр. Пловдив,  

Бул. „Марица“ № 51, вх. Б,  

Моб. тел. 0882272237 

Нина Гьошева 

 

mailto:gerb_saedinenie@abv.bg


2 

 

 

№3/14.09.2019 г. – 10:30 ч. „Движение за права и свободи“  № 1013-МИ 33, 34-МИ/16.09.2019 г. 

с. Войсил,  

ул. „17-
та

“ № 4, 

моб. тел. 0886500442,  

Димчо Данков 

№ 4/15.09.2019 г.-  16:25 ч. ПП „МИР“ № 1043-МИ 35, 36,37-МИ/16.09.2019г. 

Гр. София, район Красно село, жк. 

„Белите брези“, ул. „Дойран“ № 

9, вх.а-2 

e-mail: info@mirbg.bg 

Моб. тел.: 0899447900 

Симеон Славчев 

№ 5/16.09.2019 г.-  13:00 ч. ПП Атака № 1056-МИ 38, 39,40-МИ/16.09.2019г. 

Гр. София,  

Пл. „Славейков“ № 4А, ет. 2, 

e-mail: centrala@ataka.bg 

Моб. тел. 0882662281,  

Рени Асенова 

№ 6/16.09.2019 г. – 13:35 ч. ПП „Съюз на демократичните сили“ № 983-МИ 41, 42-МИ/16.09.2019 г. 

Гр. Съединение,  

Ул. „Розова долина“ № 13,  

Моб. тел. 0898239132,  

Линка Шопова 

№ 7/16.09.2019 г. – 14:30 ч. ПП „Национално движение за права и свободи“ № 979-МИ 43-МИ/16.09.2019 г. 

Гр. Пловдив,  

Ул. „Изток продължение“ № 7,  

Моб. тел. 0885116456,  

Оскан Юсеинов 

 

Регистърът на партиите, воден от общинската избирателна комисия е публичен и  съдържа следните обстоятелства: 

Колона 1 – „пореден №, дата и час на постъпване“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на 

партия и датата на подаване на заявлението; 

Колона 2 – „партия“, в която се изписват наименованията на партията.  

Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация на партията и се 

осигурява електронен достъп до него; 

Колона 4 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация 

на партията и се осигурява електронен достъп до него; 

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни.  


