
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 83-МИ 

Малко Търново, 29.10.2019г. 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на лица за получаване на хартиените бюлетини 

за общински съветници и кметове в изборите – II тур на 03.11.2019г. 

 

Постъпило е писмо с вх. № 30-МИ/ 29.10.2019 год. от  ЦИК относно указания във 

връзка с организиране на приемането, предаването, транспортирането и съхраняването 

на отпечатаните хартиени бюлетините за общински съветници и кметове - II тур в 

изборите на 03.11.2019г.  

След като се запозна с изискванията на ЦИК и с оглед спазване на даденият срок 

за изпращане на писмо до Печатницата на БНБ АД в което да са посочени трите имена, 

ЕГН и телефон на упълномощените лица за получаване на хартиените бюлетини на 

основание чл. 87 ал. 1 т. 1 и т. 34 от Изборния кодекс 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Р Е Ш И: 

 

1. УПЪЛНОМОЩАВА да получат хартиените бюлетини за изборите за 

общински съветници и кметове – II тур насрочени за 03.11.2019г от „Печатницата на 

БНБ” АД по реда на Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК и съпроводят 

транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център, както 

следва: 

- Деян Йотов Йотов с ЕГН ******** – Председател на ОИК – Малко Търново 

- Димитър Василев Стоянов с ЕГН ******** – Зам.председател на ОИК – 

Малко Търново 

 

2. Упълномощените лицата - членове на ОИК – Малко Търново по т.1. от 

настоящото решение имат право да подпишат приемо - предавателния протокол 

при получаване на хартиените бюлетини, както и всички други необходими документи 

в изпълнение на своите функции и задължения. 

 

Настоящото решение ведно с придружително писмо да се изпрати до Печатницата 

на БНБ АД, Централната избирателна комисия и Администрацията на Областния 

управител на Област Бургас. 

 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 29.10.2019г. в 16:20 часа  

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


