
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12
 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

 
Днес, 23.09.2015 г. в 16:00 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян № 9А 

на основание чл. 84 и сл. от ИК и във връзка с Решение № 1693 от 01.09.2015г. на ЦИК 

за назначаване на ОИК – Малко Търново се състоя редовно заседание на комисията в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов 

СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Петкова 

ЧЛЕНОВЕ: Калина Стоянова Йовчева 

 Григор Иванов Попов 

 Калина Василева Шаренкова 

 Светослав Красимиров Кисов 

 Паулина Иванова Едрева-Стефанова 

 Радина Димова Маринчева 

 Кирилка Станева Митрева 

 Петко Тодоров Нанчев 

 

При следния дневен ред: 

 

1. Процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на 

партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в 

бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015г. 

2. Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие 

в изборите за кмет на кметство на 25 октомври 2015 г. 

На заседанието не присъства – г-жа Светлана Панчева Янчева – зам.председател, 

същата е редовно уведомена чрез представителя на предложилата я политическа партия 

„ДПС“ на консултациите при кмета на Община Малко Търново. 

 

На тегленето на жребия присъстваха и: 

1. Георги Бъклев – партия Българска социалистическа пария 

2. Александър Донков -  партия ГЕРБ 

3. Янаки Градев – партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 

4. Тодор Жеков – партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 

5. Мильо Бараков - НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

6. Илиян Янчев - партия ГЕРБ 

 

Заседанието бе открито от г-н Деян Йотов – председател на ОИК – Малко 

Търново и г-жа Мария Петкова – секретар 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. 

 

Гласували „ЗА“ - 10 гласа 

Деян Йотов Йотов 

Мария Георгиева Петкова 

Калина Стоянова Йовчева 

Григор Иванов Попов 

Калина Василева Шаренкова 

Светослав Красимиров Кисов 

Паулина Иванова Едрева-Стефанова 

Радина Димова Маринчева 

Кирилка Станева Митрева 

Петко Тодоров Нанчев 

 

Гласували „Против“ – НЯМА 

 

След като бяха взети необходимите процедурни решение за протичането на 

заседанието се пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред и вземане на 

решения. 

 

по т. 1 от дневния ред: Процедура за определяне чрез жребий на поредните 

номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК 

в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. 

 

Общинската избирателна комисия – Малко Търново, на основание чл. 87, ал. 1, 

т. 10 и чл. 423, ал. 1 и 2 на Изборния кодекс, проведе жребия за определяне на 

поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите 

кандидати от ОИК Малко Търново в бюлетините за гласуване за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. в Община Малко Търново при 

следните условия: 

1. Общинска избирателна комисия Малко Търново, на основание чл. 87, ал. 1, 

т. 10 и чл. 423, ал. 1 и 2 на Изборния кодекс, провежда жребий за определяне на 

поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите 

кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 

октомври 2015г. 

2. Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет 

на община, за кмет на район и за кмет на кметство. 

3. В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, 

регистрирали в ОИК поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да 

се повтарят. 

4. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове 

местни избори на територията на общината. Този номер се изписва в квадратчето за 

отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински 

съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство срещу наименованието на 

избраната при жребия партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат.  



5. При идентичност на партиите, коалициите (включително местните 

коалиции), регистрирали кандидати за общински съветници или за кметове в ОИК, 

същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са 

регистрирали кандидати на територията на общината. 

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на 

партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на 

общината. 

 

Процедура 

7. Жребият се води от председателя на ОИК. 

При негово отсъствие той се замества от заместник-председател или от 

секретаря на комисията. 

8. В първата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на водещия 

процедурата по жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".  

9. Във втората кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна 

коалиция, регистрирали кандидат/и в ОИК, независимо от вида избор (за общински 

съветници, за кмет на община, за кметове на райони  или за кметове на кметства) и 

без да се повтаря. Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички 

независими кандидати, регистрирани в ОИК за всички видове избори. 

Наименованието на партията, на коалицията или местната коалиция се записва така, 

както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис 

„ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ". 

10. В третата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа пореден номер. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на 

пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис 

„НОМЕРА". 

11. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява 

имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и 

към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на 

ОИК двата плика се връщат в първата кутия. 

12. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с 

надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ" плик, съдържащ 

наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция, местна коалиция или 

независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от 

третата кутия с надпис „НОМЕРА" плик, съдържащ номер, под който партията, 

коалицията или независимият кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.  

13. Процедурата по т. 11 и 12 се повтаря до изчерпване на пликовете във 

втората и в третата кутия 

Резултат от жребия и обявяване 

14. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се 

обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.  

15. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват 

представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 

комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово 

осведомяване. 



16. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015г. (31 дни преди 

изборния ден) в 16.00 часа в заседателната зала ОИК, намираща се на ул. Цар Калоян 

№ 9А.  

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

 

След това г-н Йотов даде възможност на присъстващите за обсъждане, 

както и за даване на други предложения и разисквания.  

 

Преди провеждане за гласуването външните лица напуснаха залата. 

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Йотов предложи да се 

премине в режим на гласуване: 

 

Гласували „ЗА“ - 10 гласа 

Деян Йотов Йотов 

Мария Георгиева Петкова 

Калина Стоянова Йовчева 

Григор Иванов Попов 

Калина Василева Шаренкова 

Светослав Красимиров Кисов 

Паулина Иванова Едрева-Стефанова 

Радина Димова Маринчева 

Кирилка Станева Митрева 

Петко Тодоров Нанчев 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

по т. 2 от дневния ред: Доклад представи секретарят на комисията – г-жа Мария 

Петкова относно представените документи за регистрация на партия „СРЕДНА 

ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на кметство на 25 октомври 

2015 г. 

След което, комисията проведе обсъждане на така предствените документи. 

Единодушно се възприе, че принципно са представени всички изискуеми документи, и 

са налице изискванията на чл. 414 ал. 1 от Изборния кодекс.  

В същото време остана пълно недоумение, защо същият (вносителят) не бе 

представил тези документи в законовия срок, както бе направил за кандидатските си 

листи за общински съветници и кметове предният ден. Не намери почва и твърдението 

на пълномощника внесъл документите - г-н Жеков, цитиран от председателя на 

комисията, пред който той е изказал коментар, че те са му били върнати и не са му били 

приети. Членовете на комисията бяха единодушни, че това твърдение е неоснователно 

и не отговаря на действителността. Още повече предвид това, че Предложение 

(Приложение № 58) с приложени към него документи за кмет на кметство – с. Звездец 

не е било подавано и дори пълномощника г-н Жеков не е споменавал, че ще предлагат 

подобна кандидатура и след като председателя лично го е попитал: „Това ли е всичко. 

Друго ще се подава ли?“. 

След разискването комисията установи, че цитираните по-горе документи са 

входирани в ОИК – Малко Търново след срока посочен императивно в разпоредбите на 



чл. 414 ал. 3 от Изборния кодекс, а именно: регистрирането на кандидатските 

листи в общинските избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни 

преди изборния ден. Съгласно т. 28 в раздел IX от Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 

г. на ЦИК за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., за краен срок за регистрация се приема дата 

22.09.2015г. включително. В същото време констатираното от комисията 

„несъответствие“ с изискванията на закона, доколкото същото може да бъде наречено 

така, само по себе си се явява неотстранимо (несанируемо), поради факта на изтичане 

на законоустановения срок за извършване на действие по регистрация. В тази връзка 

няма как да бъдат дадени каквито и да е указания визирани в разпоредбата на чл. 417 

ал. 2 от Изборния кодекс, именно поради факта на преклудиране на всички възможни 

срокове за това да бъде извършена каквато и да е регистрация на дадения кандидат или 

на който и да е. 

С оглед на описаните факти и обстоятелства и във връзка с разпоредбите на 

Избиратения кодекс и  тези на Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК за 

регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г.  ОИК – Малко Търново няма право да регистрира кандидата 

Стоян Драгиев Петков за кмет на кметство – с. Звездец предложени от партия 

„СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ 
След приключването на обсъжданията председателят на комисията представи 

проект за решение както следва: 

 

Проект на решение: 

Общинската избирателна комисия – Малко Търново, р е ш и: ОТКАЗВА ДА 

РЕГИСТРИРА кандидата в изборите на 25 октомври 2015 г. за кмет на кметство – с. 

Звездец на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, както следва: 

 

Собствено име Бащино име Фамилно име 

СТОЯН ДРАГИЕВ 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: 
 

Гласували „ЗА“ - 10 гласа 

Деян Йотов Йотов 

Мария Георгиева Петкова 

Калина Стоянова Йовчева 

Григор Иванов Попов 

Калина Василева Шаренкова 

Светослав Красимиров Кисов 

Паулина Иванова Едрева-Стефанова 

Радина Димова Маринчева 

Кирилка Станева Митрева 

Петко Тодоров Нанчев 

Гласували „Против“ – НЯМА 



СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

 

Общинската избирателна комисия – Малко Търново, р е ш и: ОТКАЗВА ДА 

РЕГИСТРИРА кандидата в изборите на 25 октомври 2015 г. за кмет на кметство – с. 

Звездец на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, както следва: 

 

Собствено име Бащино име Фамилно име 

СТОЯН ДРАГИЕВ ПЕТКОВ 

 

 

Други предложения за обсъждане или проекти на решения за гласуване не постъпиха. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

Деян Йотов 

 

 

 

СЕКРЕТАР: /п/ 

Мария Петкова 


