
Дневен ред за заседание на ОИК-Пловдив на 24.09.2015 г. – 17:30ч. 
 
 
 

 
 
 

1. Приемане на решение № 259 относно поправка на техническа грешка в Решение 
№ 216 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската 
листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за общински съветници на 
изборите за общински съветници и кметове. 

2. Приемане на решение № 260 относно поправка на техническа грешка в Решение 
№ 216 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската 
листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за общински съветници на 
изборите за общински съветници и кметове. 

3. Приемане на решение № 261 относно поправка на техническа грешка в решение 
№ 235 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидати за 
общински съветници от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“. 

4. Приемане на решение № 262 относно поправка на техническа грешка в решение 
№ 235 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидати за 
общински съветници от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“. 

5. Приемане на решение № 263 относно поправка на техническа грешка в Решение 
№ 216 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската 
листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за общински съветници на 
изборите за общински съветници и кметове. 

6. Приемане на решение № 264 относно поправка на техническа грешка в решение 
№ 224 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за 
общински съветник от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ . 
 

7. Приемане на решение № 265 относно поправка на техническа грешка в Решение 
№ 216 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската 
листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за общински съветници на 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 
 

8. Приемане на решение № 266 относно поправка на техническа грешка в Решение 
№ 216 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската 
листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за общински съветници на 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 
 

9. Приемане на решение № 267 относно поправка на техническа грешка в решение 
№ 223 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидат за 
кмет на район „Тракия“  от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“.  
 

 



10.   Приемане на решение № 268 относно поправка на техническа грешка в 
решение № 223 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на 
кандидат за кмет на район „Тракия“  от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ . 
 

11.   Приемане на решение № 269 относно поправка на техническа грешка в 
решение № 236 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на 
общински съветник от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ.   
 

12.  Приемане на решение № 270 относно поправка на техническа грешка в Решение 
№ 214 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската 
листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за кмет на район Източен на 
изборите за общински съветници и кметове.   
 

13.  Приемане на решение № 271 относно поправка на техническа грешка в решение 
№ 204 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кмет на район 
„Централен“  от ПП „ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ“.   
 

14.  Приемане на решение № 272 относно поправка на техническа грешка в Решение 
№ 210 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската 
листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за общински съветници на 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.   
 

15.   Приемане на решение № 273 относно  поправка на техническа грешка в 
решение № 255 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК-Пловдив за регистрация на 
кандидат за общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН 
ХУМАНИЗЪМ“.   
 

16.  Приемане на решение № 274 относно  поправка на техническа грешка в 
решение № 255 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК-Пловдив за регистрация на 
кандидат за общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН 
ХУМАНИЗЪМ“.   
 

17.  Приемане на решение № 275 относно  поправка на техническа грешка в 
решение № 255 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на 
общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ “.  
 

18.  Приемане на решение № 276 относно поправка на техническа грешка в решение 
№ 255 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за 
общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ .  
 

19.   Приемане на решение № 277 относно поправка на техническа грешка в 
решение № 247 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за регистрация на 
общински съветници от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“.   



 

20.   Приемане на решение № 278 относно  Поправка на техническа грешка в 
Решение № 234 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на 
кандидатската листа на МК „ПЛОВДИВ УТРЕ/ПП Новото време, ПП 
Синьо единство” за общински съветници на изборите за общински съветници 
и кметове.  
 

21. Приемане на решение № 279 относно  поправка на техническа грешка в решение 
№ 255 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за 
общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ .  
 

22.   Приемане на решение № 280 относно замяна на кандидат за общински 
съветник в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, 
предложена от местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ 
ЗАЕДНО” за участие в изборите за общински съветници и за кметове.  
 

23.   Приемане на решение № 281 относно поправка на техническа грешка в 
решения № 256 – МИ от 22.09.2015г., № 257 – МИ от 22.09.2015г., № 258 – МИ 
от 22.09.2015г., на ОИК-Пловдив за утвърждаване на резултатите от проведения 
жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и 
местните коалиции от ОИК-Пловдив в бюлетините за гласуване за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и утвърждаване на резултатите от 
проведения жребий за определяне на реда за представяне на партиите, 
коалициите от партии и местните коалиции и инициативните комитети в 
диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове БНР и БНТ в 
изборите за общински съветници и кметове 
 
 

 


