
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 75-МИ 

Малко Търново, 24.10.2019г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 

„ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ” на територията на Община Малко Търново в 

изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година 

 

Постъпило е заявление от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „ПЕТКО ДИМИТРОВ 

ЯНГЬОЗОВ”, представляван от Донка Георгиева Хубанова, за регистрация на 

застъпници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27 

октомври 2019 г. 

Заявлението е заведено под № 3/23.10.2019г. в регистъра на предложенията за 

застъпници и заместващи застъпници, 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. 118, ал. 1 от Изборния кодекс от лице с 

представителна власт и в този смисъл се явява допустимо. 

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на 

технически носител в EXCEL формат. 

2. Декларация 1 брой - приложение № 75-МИ от изборните книжа. 

 
Общинска избирателна комисия Малко Търново счита, че са  налице всички 

изисквания визирани чл. 118 ал. 1 от  ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 на ЦИК,  

поради което и на основание чл. 87 ал. 1 т. 18 от Изборния кодекс 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА за застъпници в изборите за общински съветници и за кметове 

насрочени за 27 октомври 2019 година от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „ПЕТКО 

ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ”, както следва: 
 

№ по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно 

име на застъпника 

ЕГН/ЛН на 

застъпника 

1 Димитрина Иванова Янгьозова * 

 

 

2. ИЗДАВА удостоверение на регистрирания застъпник. 

 

  



 Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Малко Търново в 3 

(три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /п/ 

Деян Йотов 

 

 

 

СЕКРЕТАР:     /п/ 

Теодора Борисова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Решението обявено на 24.10.2019г. в 17:20 часа  

Решението снето от таблото на.................2019 г. в..........................часа 


