ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Малко Търново
BGS12
ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 08.09.2019 г. в 09:00 ч. в сградата на сградата на
Общинска администрация – Малко Търново, намираща се в гр. Малко Търново,
ул. Малкотърновкса комуна № 3 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
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.
Председателя запозна присъстващите членове с решението за № 800МИ/27.08.2019г. на ЦИК за назначаване на ОИК – Малко Търново. След което даде
разяснения за правата и задълженията на членовете съгласно изборния кодекс и
документацията в т.ч. решения и указания на ЦИК. Последваха обсъждания, коментари
от страна на членовете и допълнителни разяснения.
След приключването обсъжданията секретаря на комисията представи проект за
решение както следва:
Проект на решение № 1: Вземане на решение за реда за свикване на заседания
и начина на приемане на решения и обявяването им от общинските избирателни
комисии в изборите за общински съветници и кметове

По тази точка бе представено за решение следното:
1. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на
една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се
свикват от определен от него заместник-председател.
2. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените
заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата
на комисията и се поставя на общодостъпно място, определено по раздел ІІ.
3. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията
преди заседанието.
4. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от
половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на
комисията, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска
гласуване „въздържал се".
6. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат
да го подписват с „особено мнение", като писмено посочат в какво се изразява то.
Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят
„особено мнение", като писмено посочат в какво се изразява то.
7. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от
председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
8. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две
трети от присъстващите членове. Когато ОИК при приемане на решенията си не е
постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е
налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ от ИК. В
този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на
предложението за решение и изложените съображения в обратна насока,
присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се
посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от
ИК. Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
9. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се
подписват от председателя и секретаря.
10. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от
секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
11. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят,
решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват
от заместник-председателят и от определен с решение на комисията член,
предложени от различни партии и коалиции.
12. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на
ОИК се подпечатват с печата им.
13. Взетите от ОИК решения имат единна последователна номерация с
арабски цифри.
14. Решенията се номерират като след съответната арабска цифра се
поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения: МИ - за избори за
общински съветници, кметове на общини и кметства
15. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след
приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на ОИК на адрес:
гр. Малко Търново, ул. България № 20, и чрез публикуване на интернет страницата си.
16. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата
и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама

членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от
обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на
общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се
отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на
комисията от различни партии и коалиции.
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:
Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
на основание чл. 87 ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и във връзка с Решение №
800-МИ от 27.08.2019г. на Централната избирателна комисия
Общинската избирателна комисия – Малко Търново
Р Е Ш И:
1. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една
трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от
определен от него заместник-председател.
2. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по
телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и
се поставя на общодостъпно място, определено по раздел ІІ.
3. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията
преди заседанието.
4. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от
половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в
негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска
гласуване „въздържал се".
6. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да
го подписват с „особено мнение", като писмено посочат в какво се изразява то.
Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено
мнение", като писмено посочат в какво се изразява то.
7. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от
председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
8. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две
трети от присъстващите членове. Когато ОИК при приемане на решенията си не е
постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице
решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ от ИК. В този
случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за
решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и
поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение
за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на ОИК
подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
9. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се
подписват от председателя и секретаря.

10. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря,
съответно от председателя, и от заместник-председателя.
11. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместникпредседателят и от определен с решение на комисията член, предложени от различни
партии и коалиции.
12. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на
ОИК се подпечатват с печата им.
13. Взетите от ОИК решения имат единна последователна номерация с арабски
цифри.
14. Решенията се номерират като след съответната арабска цифра се поставя
тире и се добавя едно или повече от следните съкращения: МИ - за избори за общински
съветници, кметове на общини и кметства
15. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след
приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на ОИК и чрез
публикуване на интернет страницата си.
16. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и
часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на
комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените
решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и
се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на
свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и
коалиции.
Проект на решение № 2: Вземане на решение за определяне мястото, където се
помещава и работи ОИК
По тази точка бе представено за решение следното:
ОИК определя мястото, където ще се помещава, както следва:
п.к. 8162, гр. Малко Търново, ул. България № 20 /сградата на НЧ „Просвета –
1914” ет. 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:
Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
на основание чл. 87 ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и във връзка с Решение №
800-МИ от 27.08.2019г. на Централната избирателна комисия

Общинската избирателна комисия – Малко Търново
Р Е Ш И:

Мястото, където ще се помещава, както следва: п.к. 8162, гр. Малко Търново, ул.
България № 20 /сградата на НЧ „Просвета – 1914” ет. 2/
Проект на решение № 3: Вземане на решение за определяне работно време на
ОИК и работно време с граждани и организации
По тази точка бе представено за решение следното:
ОИК определя работно време и работно време с граждани и организации, както
следва:
от Понеделник до Неделя
в часовете от 09:00 до 17:00 без прекъсване
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:
Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
на основание чл. 87 ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и във връзка с Решение №
800-МИ от 27.08.2019г. на Централната избирателна комисия
Общинската избирателна комисия – Малко Търново
Р Е Ш И:
работно време и работно време с граждани и организации е както следва:
от Понеделник до Неделя
в часовете от 09:00 до 17:00 без прекъсване
Проект на решение № 4: Определяне начална и крайна дата и час за приемане
на документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и
инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на
27.10.2019 г.
По тази точка бе представено за решение следното:
ОИК определя начална и крайна дата и час за приемане на документи за
регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за
участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., както следва:
от 9:00 ч. на 12.09.2019г. /Четвъртък/ до 17:00ч. на 16.09.2019г. /Понеделник/
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:
Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ

на основание чл. 87 ал. 1 т. 12 и чл. 147 ал. 1, чл. 148 ал. 2 и чл. 153, ал. 1 от
Изборния кодекс
Общинската избирателна комисия – Малко Търново
Р Е Ш И:
начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на
партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. е както следва:
от 9:00 ч. на 12.09.2019г. /Четвъртък/ до 17:00ч. на 16.09.2019г. /Понеделник/
Проект на решение № 5: Вземане решение относно наемане на специалисти и
технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгл. Решение на ЦИК №
616-МИ/15.08.2019 г.
По тази точка бе представено за решение следното:
ОИК няма да наема специалисти и технически сътрудници за подпомагане
дейността на ОИК
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:
Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
на основание чл. 87 ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и във връзка с Решение №
800-МИ от 27.08.2019г. на Централната избирателна комисия
Общинската избирателна комисия – Малко Търново
Р Е Ш И:
няма да наема специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на
ОИК
Проект на решение № 6: Вземане решение относно определяне броя на
печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да
извърши маркирането им по уникален начин
По тази точка бе представено за решение следното:
ОИК определяне броя на печатите си и определяне на член от състава си, който
съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин, както
следва:
- 2 броя печата
- Члена от ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им
по уникален начин да бъде – г-жа Теодора Борисова - секретар
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:
Гласували „ЗА“ - 12 гласа
Гласували „Против“ - НЯМА
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ
на основание чл. 87 ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и във връзка с Решение №
800-МИ от 27.08.2019г. на Централната избирателна комисия
Общинската избирателна комисия – Малко Търново
Р Е Ш И:
т. 1 - Броя на печатите на ОИК да са 2 /два/
т. 2 - Члена от ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането
им по уникален начин да бъде – г-жа Теодора Борисова - секретар

РЕШЕНИЕТО е под № 1-МИ, Малко Търново от 08.09.2019
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

