
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. 

 

 

 

4. Публичен регистър на инициативните комитети 

 
 

вх. № 

дата 

 

Инициативен комитет за издигане на: 

 

 

Вид избор, община 

/район/ кметство 

 

Собствено, бащино и 

фамилно  

име на членовете на 

инициативния 

комитет 

Решение на 

ОИК  

Адрес, телефони, 

eлектронен адрес, 

лице за контакт 

1 2 3 4 5 6 

1

19/ 

1 

1 

1

11.09.

2015Г 

 

ЕЛКА ЙОСИФОВА ГУАРИНО  Кмет на кметство 

Дона Иванова Добрева 

Мария Петрова Димова 

Петрана Иванова 

Гогова 

27/ 

11.09.2015Г. 

  

с.Царимир,ул. 

Георги 

Димитров№54 

2. 

  

………………………………………..  

(собствено, бащино и фамилно име на 

независимия кандидат за кмет на 

община/общински съветник/кмет на 

кметство………) 

  
 

  

 

…... 

  

………………………………………..  

(собствено, бащино и фамилно име на 

независимия кандидат за кмет на 

община/общински съветник, кмет на 

кметство………) 

  
 

  

 

…... 

  

………………………………………..  

(собствено, бащино и фамилно име на 

независимия кандидат за кмет на 

община/общински съветник, кмет на 

  
 

  

 



кметство………) 

…... 

  

………………………………………..  

(собствено, бащино и фамилно име на 

независимия кандидат за кмет на 

община/общински съветник, кмет на 

кметство………) 

  
 

  

 

 

 

 

Регистърът на инициативните комитети е публичен и съдържа следните записи: 

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на инициативния комитет и датата на 

подаването му; 

Колона 2 – „Инициативен комитет за издигане на: ……..“, в която се изписват имената на независимия кандидат – за кмет на 

община/общински съветник. Когато независимият кандидат е кандидат за кмет на кметство, се вписва и наименованието на кметството; 

Колона 3 – В тази колона се изписват имената на членовете на инициативния комитет; 

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

комитет и чрез линк се осигурява електронен достъп до него. В случай, че регистрацията на инициативния комитет е заличена с последващо решение 

на ОИК, в тази колона се изписва номерът на решението и чрез линк се осигурява електронен достъп до него; 

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт“, в която се изписват посочените данни за контакти с инициативния 

комитет.  

 

Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.  

 

Общинската избирателна комисия води отделни публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и 

инициативните комитети. 

 

 


