ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Малко Търново
BGS12
ПРОТОКОЛ № 10
Днес, 23.09.2019 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
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

Име, презиме, фамилия
Деян Йотов Йотов
Димитър Василев Стоянов
Теодора Иванова Борисова
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 кандидатите в изборите на 27 октомври 2019 г. за кмет на
кметство на партия ВЪЗРАЖДАНЕ
2. Регистрация на кандидатите в изборите на 27 октомври 2019 г. за общински
съветници на партия ВЪЗРАЖДАНЕ
3. Разни
Заседанието бе открито от г-н Деян Йотов – председател на ОИК – 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
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деян Йотов Йотов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Димитър Василев Стоянов
СЕКРЕТАР:
Теодора Иванова Борисова
ЧЛЕНОВЕ:
Калина Стоянова Йовчева

ГЛАСУВАНЕ
ЗА ПРОТИВ
√
√
√
√

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ГЛАСУВАНЕ
Златка Димитрова Манолова
√
Калина Василева Шаренкова
√
Кирилка Станева Митрева
√
Марийка Стефанова Кирова
√
Мария Стоянова Михалева
√
Стефани Димитрова Стирянова √
Веселка Пепова Стойчева
√
Гласували „ЗА“ - 11 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 кандидатите в изборите на 27 октомври
2019 г. за кмет на кметство на партия ВЪЗРАЖДАНЕ.
Постъпило е предложение за регистрация на кандидат в изборите на 27 октомври
2019г. за кмет на кметство – с. Звездец на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от
Владимир Павлинов Павлов в качеството му на пълномощник на Костадин Тодоров
Костадинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под №
3 на 23.09.2019г. във входящия регистъра на ОИК – Малко Търново на кандидатите за
кмет на кметство.
Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал.3 от Изборния кодекс, от лице с
представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
Към предложението са приложени:
- Заявление-Декларация от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилата го партия, и че отговарят на условията на чл.397, ал.1 или ал.2 от ИК и
чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК; - 1 /един/ броя
- Пълномощни за представителна власт
- Списък представен в структуриран електронен вид на технически носител в excel
формат.
След запознаване със заявлението и приложените към него документи Общинска
избирателна комисия – Малко Търново извърши служебна проверка и проверка
съгласно т. 19 от Решение № 943-МИ / 02.09.2019г. на ЦИК.
Във връзка с гореизложеното комисията констатира, че са представени всички
изискуеми документи. Налице са изискванията на чл. 414 ал. 1 от Изборния кодекс и
след направената проверка по чл. 414 ал. 2 от Изборния кодекс на основание чл. 417 ал.
1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на
кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:

РЕГИСТРИРА кандидата в изборите на 27 октомври 2019 г. за кмет на кметство – с.
Звездец на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, както следва:
ЕГН
*

Собствено име
СТОЯН

Бащино име
ДРАГИЕВ

Фамилно име
ПЕТКОВ

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
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Димитър Василев Стоянов
СЕКРЕТАР:
Теодора Иванова Борисова
ЧЛЕНОВЕ:
Калина Стоянова Йовчева
Златка Димитрова Манолова
Калина Василева Шаренкова
Кирилка Станева Митрева
Марийка Стефанова Кирова
Мария Стоянова Михалева
Стефани Димитрова Стирянова
Веселка Пепова Стойчева

ГЛАСУВАНЕ
ЗА ПРОТИВ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Гласували „ЗА“ - 11 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 45-МИ/23.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА кандидата в изборите на 27 октомври 2019 г. за кмет на кметство – с.
Звездец на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, както следва:
ЕГН
*

Собствено име
СТОЯН

Бащино име
ДРАГИЕВ

Фамилно име
ПЕТКОВ

По т. 2 от дневния ред: Регистрация на кандидатите в изборите на 27 октомври
2019 г. за общински съветници на партия ВЪЗРАЖДАНЕ.
Постъпило е предложение за регистрация на кандидатите в изборите на 27
октомври 2019г. за общински съветници на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от
Владимир Павлинов Павлов в качеството му на пълномощник на Костадин Тодоров
Костадинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под №
6 на 23.09.2019г. във входящия регистъра на ОИК – Малко Търново на кандидатите за
общински съветници

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал.3 от Изборния кодекс, от лице с
представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.
Към предложението са приложени:
- Заявление-Декларация от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилата го партия, и че отговарят на условията на чл.397, ал.1 или ал.2 от ИК и
чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК; - 6 /шест/ брой
- Пълномощно за представителна власт
- Списък представен в структуриран електронен вид на технически носител в excel
формат.
След запознаване със заявлението и приложените към него документи Общинска
избирателна комисия – Малко Търново извърши служебна проверка и проверка
съгласно т. 19 от Решение № 943-МИ / 02.09.2019г. на ЦИК.
Във връзка с гореизложеното комисията констатира, че са представени всички
изискуеми документи. Налице са изискванията на чл. 414 ал. 1 от Изборния кодекс и
след направената проверка по чл. 414 ал. 2 от Изборния кодекс на основание чл. 417 ал.
1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на
кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Във връзка с гореизложеното по тази точка бе представено за решение
следното:
РЕГИСТРИРА кандидатите в изборите на 27 октомври 2019 г. за общински
съветници на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

*
*
*
*
*
*

СТОЯН
КОСИ
ХРИСТО
МИНКА
ЙОРДАН
ЖЕЛЯЗКО

ДРАГИЕВ
КРЪСТЕВ
ИВАНОВ
ЮЛИАНОВА
ИВАНОВ
ПЕТКОВ

ПЕТКОВ
КРЪСТЕВ
БОГДАНОВ
ДИМИТРОВА
ДИМИТРОВ
ШУМКОВ

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
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Димитър Василев Стоянов
СЕКРЕТАР:
Теодора Иванова Борисова
ЧЛЕНОВЕ:
Калина Стоянова Йовчева
Златка Димитрова Манолова
Калина Василева Шаренкова
Кирилка Станева Митрева
Марийка Стефанова Кирова

ГЛАСУВАНЕ
ЗА ПРОТИВ
√
√
√
√
√
√
√
√

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ГЛАСУВАНЕ
Мария Стоянова Михалева
√
Стефани Димитрова Стирянова √
Веселка Пепова Стойчева
√
Гласували „ЗА“ - 11 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО
ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 46-МИ/23.09.2019г., както следва:
РЕГИСТРИРА кандидатите в изборите на 27 октомври 2019 г. за общински
съветници на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

*
*
*
*
*
*

СТОЯН
КОСИ
ХРИСТО
МИНКА
ЙОРДАН
ЖЕЛЯЗКО

ДРАГИЕВ
КРЪСТЕВ
ИВАНОВ
ЮЛИАНОВА
ИВАНОВ
ПЕТКОВ

ПЕТКОВ
КРЪСТЕВ
БОГДАНОВ
ДИМИТРОВА
ДИМИТРОВ
ШУМКОВ

По т. 3 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

