
Приложение № 59-МИ 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

РЕГИСТЪР 

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

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 
(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс) 

 

пореден №, дата и час 

на постъпване 

 

местна коалиция Решение на ОИК 

Адрес, телефони, 

eлектронен адрес, лице/а за 

контакт 

1 2 3 4 

№ 1/13.09.2019г., 

13:15часа БСП за БЪЛГАРИЯ 

съставни партии/коалиции: 

- БСП за БЪЛГАРИЯ 

              - АБВ 

21/14.09.2019г. Гр. Търговище, ул. „Св. Св. 

Кирил и Методий“ 3, тел: 

0601/65195,  

e-mail:bsp_tg@mail.bg, 

Илияна Димитрова 

№ 2/14.09.2019г., 

09:30часа 

27/14.09.2019г. 

 № 3/14.09.2019г., 

09:35часа 

28/14.09.2019г. 

№ 4/15.09.2019г., 

11:51 часа 
„Движение ЗАЕДНО за промяна“ 

съставни партии/коалиции: 

-  Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 

- Коалиция Движение 

ЗАЕДНО за промяна 

 

43/16.09.2019г. 

Гр. Търговище, 

 ул. „Трапезица“ 54, 

тел:0885002855, 

Дамян Иванов 

№ 5/15.09.2019г., 

12:00 часа 

44/16.09.2019г. 

№ 6/15.09.2019г., 

12:16 часа 

45/16.09.2019г 

№ 7/16.09.2019г., 

11:10 часа 

„ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 

съставни партии/коалиции: 

- ВМРО - БНД 

                   - СДС 

41/16.09.2019г. 
Гр. Търговище,  

ул. „Христо Ботев“ 14, 

ет.1, тел:0888877482 

Милчо Марков 
№ 8/16.09.2019г., 

11:10 часа 

42/16.09.2019г 

 

Регистърът на местните коалиции е публичен и съдържа следните обстоятелства: 



2 

 

Колона 1 – „пореден №, дата и час на постъпване“, 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.  

 

 


