ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Малко Търново
BGS12
ПРОТОКОЛ № 5
Днес, 16.09.2019 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 СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА в изборите за кмет на
община на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново
2.
Регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА в изборите за
общински съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново
3.
Регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА в изборите за кмет на
кметство на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново
4.
Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за кмет
на община на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново
5.
Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за
общински съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново
6.
Регистрация на партия АТАКА в изборите за кмет на община на 27 октомври
2019 г.в Община Малко Търново
7.
Регистрация на партия АТАКА в изборите за общински съветници на 27
октомври 2019 г.в Община Малко Търново
8.
Регистрация на партия АТАКА в изборите за кмет на кметство на 27 октомври
2019 г.в Община Малко Търново
9.
Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за
съставите на СИК, след проведените консултации с политическите партии и коалиции
единен образец на форма за представяне в ОИК на предложения регистрация на
кандидатска листа за общински съветници
10. 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.
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

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 СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА
КЛАСА в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново.
Постъпило е заявление от партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА,
представлявана от Георги Василев Манев, чрез пълномощник Николай Йовков
Костуров, 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 № 14/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 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 СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
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:
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 25-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 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 СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

По т. 2 от дневния ред: Регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА в
изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново.
Постъпило е заявление от партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА,
представлявана от Георги Василев Манев, чрез пълномощник Николай Йовков
Костуров, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници,
които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
Заявлението е заведено под № 15/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в
изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври 2019г.
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници, които ще се
проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:
партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
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:
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 26-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за
участие в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври
2019г.
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници, които ще се
проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:
партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
По т. 3 от дневния ред: Регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА
КЛАСА в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г.в Община Малко
Търново.
Постъпило е заявление от партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА,
представлявана от Георги Василев Манев, чрез пълномощник Николай Йовков
Костуров, 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 № 16/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 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:
партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
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:

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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 27-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 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:
партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
По т. 4 от дневния ред: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г.в Община
Малко Търново.
Постъпило е заявление от партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ,
представлявана от Александър Йорданов Христов, чрез пълномощник Васил Ангелов
Николов, 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 № 17/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
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 БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
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:
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 28-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 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 БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

По т. 5 от дневния ред: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.в
Община Малко Търново.
Постъпило е заявление от партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ,
представлявана от Александър Йорданов Христов, чрез пълномощник Васил Ангелов
Николов, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници,
които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.
Заявлението е заведено под № 18/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
за участие в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври
2019г.
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници, които ще се
проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:
партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
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:
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 29-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за
участие в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври
2019г.
В бюлетината за участие в изборите за общински съветници, които ще се
проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:
партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
По т. 6 от дневния ред: Регистрация на партия АТАКА в изборите за кмет на
община на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново.
Постъпило е заявление от партия АТАКА, представлявана от Волен Николов
Сидеров, чрез пълномощник Иван Георгиев Иванов, 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 № 19/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия АТАКА 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 АТАКА
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деян Йотов Йотов

ГЛАСУВАНЕ
ЗА ПРОТИВ
√

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ГЛАСУВАНЕ
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 № 30-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия АТАКА 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 АТАКА
По т. 7 от дневния ред: Регистрация на партия АТАКА в изборите за общински
съветници на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново.
Постъпило е заявление от партия АТАКА, представлявана от Волен Николов
Сидеров, чрез пълномощник Иван Георгиев Иванов, за регистрация на партията за
участие в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27 октомври
2019г.
Заявлението е заведено под № 20/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия АТАКА за участие в изборите за
общински съветници, 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:
партия АТАКА
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:
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 31-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия АТАКА за участие в изборите за общински
съветници, 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:
партия АТАКА
По т. 8 от дневния ред: Регистрация на партия АТАКА в изборите за кмет на
кметство на 27 октомври 2019 г.в Община Малко Търново.
Постъпило е заявление от партия АТАКА, представлявана от Волен Николов
Сидеров, чрез пълномощник Иван Георгиев Иванов, 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 № 21/15.09.2019г. 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
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия АТАКА 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 АТАКА
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:
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 31-МИ/15.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия АТАКА 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 АТАКА

По т. 8 от дневния ред: Утвърждаване на единен образец на форма за
предоставяне на данни за съставите на СИК, след проведените консултации с
политическите партии и коалиции единен образец на форма за представяне в ОИК на
предложения регистрация на кандидатска листа за общински съветници
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
1. Утвърждава единен образец на таблица (Приложение № 1), в която да бъде
оформено писменото предложение за състав и резервни членове на секционните
избирателни комисии.
Предложението съдържа наименованието на партията или коалицията, длъжност
в комисията, имената на предложените лица, единен граждански номер, телефон на
предложеното лице, образование, населеното място, в което се намира съответната
СИК.
2. С оглед задължението на ОИК за незабавно публикуване на решенията на
интернет страницата на комисията, едновременно с документите на хартиен носител от
проведените консултации при кмета на съответната община, представят в ОИК – Малко
Търново - Приложение № 1, попълнено в електронен вид, на електронна поща
oik0212@cik.bg
а/ при постигнато съгласие в хода на консултациите, се изпращат предложенията
на кметовете на общини за състави на СИК, съдържащи необходимата информация за
предложените членове на СИК, в т. ч. длъжност в комисията и партията/коалицията,
която ги предлага;
б/ извън случаите по б. „а“ се изпращат предложенията за състави на СИК на
партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи необходимата
информация за предложените членове на СИК.
3. Утвърденият с настоящото решение образец – Приложение № 1, да бъде
предоставен незабавно след приемането му по имейл на община Малко Търново, за
своевременно ползване при предстоящото провеждане на консултации с парламентарно
представените партии.
4. Приложението да бъде предоставено и на всички политически субекти на
територията на община Малко Търново, за унифициране на формата на предложенията
им за състави на СИК на предстоящите консултации по общини.
5. Утвърждава единен образец на предложение (Таблица - Приложение № 2), в
която да бъде оформено писменото предложение за регистрация на кандидатска листа
за общински съветници на технически носител.
6. Приложението да бъде предоставено и на всички политически субекти на
територията на община Малко Търново, за унифициране на формата на предложенията
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.
7. С оглед задължението на ОИК за незабавно публикуване на решенията на
интернет страницата на комисията, едновременно с документите на хартиен носител,
предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се
представя от партиите, коалициите и инициативните комитети в електронен вид
съгласно Приложение № 2

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:
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
√
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 33-МИ/15.09.2019г., както следва:
1. Утвърждава единен образец на таблица (Приложение № 1), в която да бъде
оформено писменото предложение за състав и резервни членове на секционните
избирателни комисии.
Предложението съдържа наименованието на партията или коалицията, длъжност
в комисията, имената на предложените лица, единен граждански номер, телефон на
предложеното лице, образование, населеното място, в което се намира съответната
СИК.
2. С оглед задължението на ОИК за незабавно публикуване на решенията на
интернет страницата на комисията, едновременно с документите на хартиен носител от
проведените консултации при кмета на съответната община, представят в ОИК – Малко
Търново - Приложение № 1, попълнено в електронен вид, на електронна поща
oik0212@cik.bg
а/ при постигнато съгласие в хода на консултациите, се изпращат предложенията
на кметовете на общини за състави на СИК, съдържащи необходимата информация за
предложените членове на СИК, в т. ч. длъжност в комисията и партията/коалицията,
която ги предлага;
б/ извън случаите по б. „а“ се изпращат предложенията за състави на СИК на
партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи необходимата
информация за предложените членове на СИК.

3. Утвърденият с настоящото решение образец – Приложение № 1, да бъде
предоставен незабавно след приемането му по имейл на община Малко Търново, за
своевременно ползване при предстоящото провеждане на консултации с парламентарно
представените партии.
4. Приложението да бъде предоставено и на всички политически субекти на
територията на община Малко Търново, за унифициране на формата на предложенията
им за състави на СИК на предстоящите консултации по общини.
5. Утвърждава единен образец на предложение (Таблица - Приложение № 2), в
която да бъде оформено писменото предложение за регистрация на кандидатска листа
за общински съветници на технически носител.
6. Приложението да бъде предоставено и на всички политически субекти на
територията на община Малко Търново, за унифициране на формата на предложенията
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.
7. С оглед задължението на ОИК за незабавно публикуване на решенията на
интернет страницата на комисията, едновременно с документите на хартиен носител,
предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се
представя от партиите, коалициите и инициативните комитети в електронен вид
съгласно Приложение № 2
По т. 9 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.
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