
Приложение № 58-МИ 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

ОБЩИНА  ЛЕСИЧОВО  

 

РЕГИСТЪР 

на коалициите 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 

коалиция 
Решение на 

ЦИК 
Решение на ОИК 

Адрес, телефони, 

eлектронен адрес, 

лице/а за контакт 

1 2 3 4 5 

10/12.09.2019 

 Коалиция „Ние, Гражданите“ 

съставни партии: 

ПП „Коалиция За Теб България“ 

ПП „КОЙ“-Компетентност, 

Отговорност, Истина“ 

1027-МИ 

10.09.2019г. 

16-МИ 

13.09.2019г. 

Васил Савов, 

гр.Пазарджик-4400, 

ул.“Константин 

Величков“№56А,ет.2, 

ап.6, тел.0877355343 

vassavov@abv.bg 

12/13.09.2019 

13/13.09.2019 

14/13.09.2019 

 

Коалиция „ Движение Заедно за 

промяна“ 

партия „Българска 

Социалдемокрация- Евролевица“ 

партия „Родолюбие 2000“ 

партия „Европейска сигурност и 

интеграция“ 

партия „ВОЛТ“ 

 

 

 

989-МИ 

05.09.2019г. 

17-МИ 

13.09.2019г. 

18-МИ 

13.09.2019г. 

19-МИ 

13.09.2019г. 

Георги Ненчов 

Георгиев, с. Динката-

4458,ул.“14-та“№20 

 

22/13.09.2019 

23/13.09.2019 

24/13.09.2019 

Коалиция „БСП за България“ 

партия „Българска социалистическа 

партия“ 

партия „ Комунистическа партия на 

България“ 

1012-МИ 

09.09.2019г. 

26-МИ 

13.09.2019г. 

27-МИ 

13.09.2019Г. 

28-МИ 

Димитрия Тошкина, 

с.Лесичово-4463, 

ул.Лазар Тошков“№22 

тел.0883 215 888 



2 

 

Пореден №, 

дата и час на 

постъпване 

коалиция 
Решение на 

ЦИК 
Решение на ОИК 

Адрес, телефони, 

eлектронен адрес, 

лице/а за контакт 

1 2 3 4 5 

партия „Нова Зора“ 

партия „Политически клуб 

„Екогласност“ 

партия „Политически клуб 

„Тракия“ 

13.09.2019г. 

     

 

Регистърът на коалициите, 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 

/коалиция и датата на подаване на заявлението; 

Колона 2 – „коалиция“, в която се изписват наименованията на партията/коалицията. За коалициите се изписват и 

партиите, включени в състава на коалицията; 

Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация на коалицията 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 коалицията и се осигурява електронен достъп до него; 

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

 


