
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12
 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

 
Днес, 12.09.2019 г. в 17:00 ч. в сградата помещаваща се Общинска избирателна 

комисия, намираща се в гр. Малко Търново, ул. България № 20 на основание чл. 84 и 

сл. от ИК и във връзка с Решение № 800-МИ от 27.08.2019г. на ЦИК за назначаване на 

ОИК – Малко Търново се състоя първо редовно заседание на комисията в състав: 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев 

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова 

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова 

  Калина Стоянова Йовчева 

  Златка Димитрова Манолова 

  Калина Василева Шаренкова 

  Кирилка Станева Митрева 

  Марийка Стефанова Кирова 

  Мария Стоянова Михалева 

  Стефани Димитрова Стирянова 

  Веселка Пепова Стойчева 

  

При следния дневен ред: 

1. Регистрация на партия ГЕРБ в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 

г.в Община Малко Търново 

2. Регистрация на партия ГЕРБ в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 

г.в Община Малко Търново 

3. Регистрация на партия ГЕРБ в изборите за общински съветници на 27 октомври 

2019 г.в Община Малко Търново 

4. Регистрация на партия ВОЛЯ в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 

г.в Община Малко Търново 

5. Регистрация на партия ВОЛЯ в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 

2019 г.в Община Малко Търново 

6. Регистрация на партия ВЪЗРАЖДАНЕ в изборите за общински съветници на 27 

октомври 2019 г.в Община Малко Търново 

7. Регистрация на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко 

Търново 

8. Регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за кмет на община на 

27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново 

9. Регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за кмет на кметство на 

27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново 

10. Регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за общински 

съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново 



11. Регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ПЕТКО 

ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.в 

Община Малко Търново 

12. Разни 

Заседанието бе открито от г-н Деян Йотов – председател на ОИК – Малко 

Търново. 

 

На заседанието не присъства – г-жа Емине Адем Юнуз – зам.председател, 

същата е редовно уведомена чрез представителя на предложилата я политическа партия 

„ДПС“ на консултациите при кмета на Община Малко Търново. 

 

След като председателя представи на вниманието на комисията дневния ред на 

заседанието констатира, че няма други предложения, след което се премина в режим 

на гласуване. 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

След като бяха взети необходимите процедурни решение за протичането на 

заседанието се пристъпи се към обсъждане на въпросите от дневния ред и вземане на 

решения. 

 

 След приключването обсъжданията секретаря на комисията представи проект за 

решение както следва: 

 

По т. 1 от дневния ред: Регистрация на партия ГЕРБ в изборите за кмет на 

община на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

 Постъпило е заявление от партия ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев 

Борисов, чрез пълномощник Златина Янкова Койчева, за регистрация на партията за 

участие в изборите за кмет на община, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 1/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 



Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК, № 1 / 05.09.2019г.; 

3. Пълномощно за представителство, рег. № 006/08.08.2019г 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

               РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на 

община Малко Търново, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ГЕРБ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 8-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

               РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на 

община Малко Търново, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 



  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ГЕРБ 
 

По т. 2 от дневния ред: Регистрация на партия ГЕРБ в изборите за кмет на 

кметство на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

 Постъпило е заявление от партия ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев 

Борисов, чрез пълномощник Златина Янкова Койчева, за регистрация на партията за 

участие в изборите за кмет на кметство, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 2/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК, № 1 / 05.09.2019г.; 

3. Пълномощно за представителство, рег. № 006/08.08.2019г 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на 

кметство – с. Звездец, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ГЕРБ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  



Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия ГЛАСУВАНЕ 

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 9-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на 

кметство – с. Звездец, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ГЕРБ 
 

По т. 3 от дневния ред: Регистрация на партия ГЕРБ в изборите за общински 

съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

 Постъпило е заявление от партия ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев 

Борисов, чрез пълномощник Златина Янкова Койчева, за регистрация на партията за 

участие в изборите за кмет на кметство, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 3/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК, № 1 / 05.09.2019г.; 

3. Пълномощно за представителство, рег. № 006/08.08.2019г 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет 

общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ГЕРБ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  



 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 10-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ГЕРБ за участие в изборите за общински 

съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ГЕРБ 
 

По т. 4 от дневния ред: Регистрация на партия ВОЛЯ в изборите за кмет на 

община на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от партия ВОЛЯ, представлявана от Веселин Найденов 

Марешки, чрез преупълномощения Огнян Иванов Цонев, пълномощник на Полина 

Цветославова Цанкова - Христова, за регистрация на партията за участие в изборите за 

кмет на община, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 4/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 



1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Пълномощно за представителство – 2 броя 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ВОЛЯ за участие в изборите за кмет на 

община Малко Търново, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ВОЛЯ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 11-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ВОЛЯ за участие в изборите за кмет на 

община Малко Търново, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ВОЛЯ 



По т. 5 от дневния ред: Регистрация на партия ВОЛЯ в изборите за кмет на 

кметство на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от партия ВОЛЯ, представлявана от Веселин Найденов 

Марешки, чрез преупълномощения Огнян Иванов Цонев, пълномощник на Полина 

Цветославова Цанкова - Христова, за регистрация на партията за участие в изборите за 

кмет на кметство, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 5/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

3. Заявление по чл.147 от ИК; 

4. Пълномощно за представителство – 2 броя 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ВОЛЯ за участие в изборите за кмет на 

кметство – с. Звездец, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ВОЛЯ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 



 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 12-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ВОЛЯ за участие в изборите за кмет на 

кметство – с. Звездец, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ВОЛЯ 
 

По т. 6 от дневния ред: Регистрация на партия ВЪЗРАЖДАНЕ в изборите за 

общински съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, представлявана от Костадин 

Тодоров Костадинов, чрез пълномощника си Владимир Павлинов Павлов, за 

регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници, които ще се 

проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 12/14.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции, 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

5. Заявление по чл.147 от ИК; 

6. Пълномощно за представителство – 2 броя 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за 

общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ВОЛЯ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  



Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия ГЛАСУВАНЕ 

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 13-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

              РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за 

общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия ВОЛЯ 
 

По т. 7 от дневния ред: Регистрация на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 

г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ, представлявана от Валери Симеонов Симеонов, чрез пълномощник Ирена 

Георгиева Кукузелова, за регистрация на партията за участие в изборите за общински 

съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 7/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции, 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Пълномощно за представителство – 2 броя 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

 



РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27 

октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за общински съветници, които ще се 

проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 14-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

             РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници, които ще 

се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за общински съветници, които ще се 

проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 



По т. 8 от дневния ред: Регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в 

изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, представлявана от 

Корнелия Петрова Нинова, чрез пълномощник Дора Василева Петкова, за регистрация 

на коалицията за участие в изборите за кмет на община, които ще се проведат на 27 

октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 8/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Решение за образуване на коалиция 

3. Пълномощно за представителство, рег. № ПНС-173-11/10.09.2019г 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за 

кмет на община Малко Търново, които ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 



Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 15-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

             РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в 

изборите за кмет на община Малко Търново, които ще се проведат на 27 октомври 

2019г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Малко Търново, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

 

По т. 9 от дневния ред: Регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в 

изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, представлявана от 

Корнелия Петрова Нинова, чрез пълномощник Дора Василева Петкова, за регистрация 

на коалицията за участие в изборите за кмет на кметство, които ще се проведат на 27 

октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 9/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Решение за образуване на коалиция 

3. Пълномощно за представителство, рег. № ПНС-173-11/10.09.2019г 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за 

кмет на кметство – с. Звездец, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на кметство, които ще се проведат 

на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 



 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 16-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

            РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в 

изборите за кмет на кметство – с. Звездец, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на кметство, които ще се проведат 

на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

 

По т. 10 от дневния ред: Регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в 

изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, представлявана от 

Корнелия Петрова Нинова, чрез пълномощник Дора Василева Петкова, за регистрация 

на коалицията за участие в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 

27 октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 10/12.09.2019г. в регистъра на партиите и коалиции, 

за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства, които 

ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.147 от ИК; 

2. Решение за образуване на коалиция 

3. Пълномощно за представителство, рег. № ПНС-173-11/10.09.2019г 



 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за 

общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на кметство, които ще се проведат 

на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 17-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

            РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в 

изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. 

  

               В бюлетината за участие в изборите за кмет на кметство, които ще се проведат 

на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:   

  

коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

 



По т. 10 от дневния ред: Регистрация на Инициативен комитет за издигане на 

кандидатурата на ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ в изборите за общински съветници 

на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново. 

 

Постъпило е заявление от Инициативен комитет в състав: 

1. Донка Георгиева Хубанова 

2. Живко Тодоров Вълчев 

3. Красимир Димов Димитров  

за издигане на независима кандидатура за общински съветник на ПЕТКО ДИМИТРОВ 

ЯНГЬОЗОВ, съгласно протокол на ИК от 04.09.2019г. 

 

Заявлението е заведено под № 1/12.09.2019г. в регистъра на инициативните 

комитети, за изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на 

кметства, които ще се проведат на 27 октомври 2019г. 

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 153, ал.1 от Изборния кодекс, от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Заявление по чл.153, ал.1 ИК. 

2. Решение/Протокол за създаване на инициативния комитет и решение за 

определяне на лицето, което да го представлява, както и имената на лицето, което ще 

отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, 

свързани с предизборната кампания. 

3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 

инициативния комитет – 3 /три/ бр. 

4. Декларация по образец (чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК) – 3 /три/ бр.  

5. Удостоверение за банкова сметка по чл. 153, ал. 4, т. 6 ИК - от 12.09.2019г. 

 

Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение 

следното: 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА ИК „ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ” за участие в 

изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. в състав: 

 

1. Донка Георгиева Хубанова  

2. Живко Тодоров Вълчев  

3. Красимир Димов Димитров  

              В бюлетината за участие в изборите за общински съветници на община Бургас 

на 27 октомври 2019 г. наименованието на ИК ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ, ще 

се изписва, както следва:    

ИК „ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ” 
 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

 

 



Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия 
ГЛАСУВАНЕ 

ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов √  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев √  

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова √  

ЧЛЕНОВЕ:   Станка Стефанова Кирова √  

  Калина Стоянова Йовчева √  

  Златка Димитрова Манолова √  

  Калина Василева Шаренкова √  

  Кирилка Станева Митрева √  

  Марийка Стефанова Кирова √  

  Мария Стоянова Михалева √  

  Стефани Димитрова Стирянова √  

  Веселка Пепова Стойчева √  

 

Гласували „ЗА“ - 12 гласа 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО 

ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 18-МИ/12.09.2019г., както следва: 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА ИК „ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ” за участие в 

изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. в състав: 

 

1. Донка Георгиева Хубанова  

2. Живко Тодоров Вълчев  

3. Красимир Димов Димитров  

              В бюлетината за участие в изборите за общински съветници на община Бургас 

на 27 октомври 2019 г. наименованието на ИК ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ, ще 

се изписва, както следва:    

ИК „ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ” 

 

По т. 12 от дневния ред: След приключването обсъжданията по тази точка 

комисията стигна до заключение, че не е необходимо вземане на нарочно решение по 

същество 

 

Други предложения за обсъждане или проекти на решения за гласуване на посъпиха. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

Деян Йотов 

 

 

СЕКРЕТАР:  /п/ 

Теодора Борисова 


