
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 108-МИ 

Малко Търново, 28.10.2015 
 

ОТНОСНО: Заличаване на обявени за избрани общински съветници на основание 

постъпили заявления и определянето на нови съгласно разпределените мандати по 

кандидатски листи на партии получили действителни гласове не по-малко от общинската 

избирателна квота. 
 

В ОИК – Малко Търново е постъпило Заявление (Молба) с вх. № 104-МИ/27.10.2015г. 

подадено от Петкана Стоянова Цъгова и Заявление (Молба) с вх. № 105-МИ/27.10.2015г. 

подадено от Тони Стоянов Стоянов. Двамата заявяват, че не желаят да заемат изорната 

длъжност поради несъжможност и несъвместителство с настоящите им работни места в 

структури на общинкска администрация – Малко Търново, от който ще продължат да 

изпълняват.  

След като разгледа заялвенията, ОИК – Малко Търново констатира, че същите са 

подадени от лица определени с Решение № 106-МИ/26.10.2015г. на комисията за общински 

съветници от кандидатска листа на ПП ГЕРБ, получили действителни гласове не по-малко от 

общинската избирателна квота, съгласно разпоредбите на чл. 454 от Изборния кодекс.  

Не бяха намерени основания заявленията да бъдат отхвърлени, поради което, на 

основание чл. 454 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 87 т. 34 от Изборния кодекс 

 

Общинската избирателна комисия – Малко Търново 

 

Р Е Ш И: 

 

1. ЗАЛИЧАВА избраните за общински съветници от ПП ГЕРБ на основание 

постъпили заявления от разпределените мандати по кандидатската листта, както следва: 

 

4. Петкана Стоянова Цъгова ПП ГЕРБ                             .................... 

6. Тони Стоянов Стоянов                                         ПП ГЕРБ                             ......................  

 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ на мястото на заличените лица по предходната точка избраните 

общински съветници от ПП ГЕРБ кандидати подредени според броя на получените 

предпочитания (преференции) от списък А на класираните, както следва: 

 

8. Стойчо Атанасов Йорданов ПП ГЕРБ                             ................. 

9. Христо Янакиев Христов                                         ПП ГЕРБ                             ...................  

 

 



 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 

88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Деян Йотов 

 

СЕКРЕТАР:  

Мария Петкова 

 

 

Решението обявено на 28.10.2015г. в 17:00 часа  

Решението снето от таблото на.................2015 г. в..........................часа 


