Приложение № 1
към Решение № 1552-МИ от
28.08.2015 г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 1633
Публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
3. Публичен регистър на местните коалиции
вх.№ дата

местна коалиция

1

2

Вид избор, община /район/ кметство

Решение на ОИК

Адрес, телефони,
eлектронен адрес,
лице/а за контакт
5

3
4
Общински съветници-община Съединение
СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА
Кмет на община-Съединение
СЪЕДИНЕНИЕ
Кмет на кметства-Царимир, ,Найден
……………………………………
Герово,Малък
Гр.Съединениебул.6-ти
съставни партии/коалиции:
18/
Чардак,Правище,Церетелево,Неделево,Драгомир
септеври 15ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
24,25,26,28/11.09.2015Г.
11.09.2015
,Любен
0879043655/0875195821
БЪЛГАРСКИ
m_izbori_2015@abv.bd
ЛЕЙБЪРИСТИ,БЪЛГАРСКА
ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

20/
12.09.2015Г

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –
29,30,31/12.09.2015Г.
Общински съветници-община Съединение
НФСБ и ВМРО
Кмет на община-Съединение
съставни партии/коалиции:
Кмет на кметства-Царимир,Голям
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
Чардак,Найден Герово,Малък
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ,
Чардак,Правище,Церетелево,Неделево,Драгомир
ВМРО БЪЛГАРСКО
,Любен
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –
Общински съветници-община Съединение
40,41,42/13.09.2015Г.
НОВА АЛТЕРНАТИВА
Кмет на община-Съединение
27/
съставни партии/коалиции:
Кмет на кметства-Царимир,Голям
13.09.2015Г. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК , ПП
Чардак,Найден Герово,Малък
НОВА АЛТЕРНАТИВА
Чардак,Правище,Церетелево,Неделево,Драгомир
,Любен

Даниел Николаев
Кацарски
0888812178

Гр. Съединение ул.Цар
Симеон №16
Cnunka@abv.bg

вх.№ дата

местна коалиция

Вид избор, община /район/ кметство

Решение на ОИК

1

2

3

4

Адрес, телефони,
eлектронен адрес,
лице/а за контакт
5

….

Регистърът на местните коалиции е публичен и съдържа следните записи:
Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на местната коалиция и датата на
подаването му;
Колона 2 – „местна коалиция“, в която се изписва наименованието на регистрираната местна коалиция според решението на ОИК и
партиите/коалициите, включени в състава й. В случай на промени в състава и/или наименованието на местната коалиция в тази колона се отбелязват
настъпилите промени съобразно решението на ОИК.
Колона 3 – „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на местната
коалиция и всички решения за последващи промени. Към решенията чрез линк се осигурява електронен достъп;
Колона 4 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни, включително и настъпили
промени.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.

