
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес, 07.09.2015 г. в 17:00 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. Разяснения, разисквания и обсъждания на изикванията на избирателния 

кодекс, методическите указания и решения на ЦИК както и изборните книжа относно 

регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за 

изборите за кмет и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015г. 

2. Разни 

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. 

 

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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

След като бяха взети необходимите процедурни решение за протичането на 

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

решения. 

 



По т. 1 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите членове с 

решението за № 1517-МИ/12.08.2015г. на ЦИК решението за № 1550-МИ/27.08.2015г. 

на ЦИК; решението за № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК; решението за № 1910-

МИ/04.09.2015г. на ЦИК . След което даде разяснения за правата и задълженията на 

членовете и документациите в т.ч. и указания на ЦИК. Последваха обсъждания, 

коментари от страна на членовете и допълнителни разяснения. 

 

 След приключването обсъжданията по тази точка комисията стигна до 

заключение, че не е необходимо вземане на нарочно решение по същество.  

 

По т. 2 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите членове със 

задълженията на комисията за водене на задължителните публични и други регистри 

съгласно Решение № 1552-МИ/28.08.2015г. на ЦИК относно подлежащите на вписване 

обстоятелства и реда на водене на публичните регистри от ОИК 

 

 След приключването обсъжданията по тази точка комисията стигна до 

заключение, че не е необходимо вземане на нарочно решение по същество поради 

задължителния характер на решението на ЦИК. 

 

 

Други предложения за обсъждане или проекти на решения за гласуване на посъпиха. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Деян Йотов 

 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Мария Петкова 

 

 

 

 

 

 

 

 


