
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 
Днес, 09.09.2015 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. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат 

за кмет на община Малко Търново в изборите за общински съветници и за кметове на 

25 октомври 2015 г. 

2. Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за 

участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. 

3. Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за 

участие в изборите за кмет на община на 25 октомври 2015 г. 

4. Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за 

участие в изборите за кмет на кметства на 25 октомври 2015 г. 

5. 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: Доклад представи секретарят на комисията – г-жа 

Мария Прткова. Тя запозна членовете с представените документи за регистрация на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Малко 

Търново в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

След приключването обсъжданията председателят на комисията представи 

проект за решение както следва: 

 

Проект на решение № 1: 

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

инициативен комитет за издигане на кандидатурата на независимия кандидат ИЛИЯН 

КОСТОВ ЯНЧЕВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. 

 

След това г-н Йотов даде възможност за 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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

на основание чл. 154 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 

27.08.2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., 

 

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

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на кандидатурата на 

независимия кандидат ИЛИЯН КОСТОВ ЯНЧЕВ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

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. 

 

РЕШЕНИЕТО е под № 2-МИ, Малко Търново от 09.09.2015г. 
 

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

Мария Прткова. Тя запозна членовете с представените документи за регистрация на 

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински 

съветници на 25 октомври 2015 г. 

 

След приключването обсъжданията председателят на комисията представи 

проект за решение както следва: 

 



Проект на решение № 2: 

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

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за 

общински съветници на 25 октомври 2015 г. 

 

След това г-н Йотов даде възможност за 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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

на основание чл. 147 ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 

27.08.2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., 

 

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

 

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие 

в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. 

Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно решението 

на ЦИК за регистрация, а именно: партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

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. 

 

РЕШЕНИЕТО е под № 3-МИ, Малко Търново от 09.09.2015г. 
 

По т. 3 от дневния ред: Доклад представи секретарят на комисията – г-жа 

Мария Прткова. Тя запозна членовете с представените документи за регистрация на 

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за кмет на 

община на 25 октомври 2015 г. 

 

След приключването обсъжданията председателят на комисията представи 

проект за решение както следва: 

 

Проект на решение № 3: 

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

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за кмет на 

община на 25 октомври 2015 г. 

 

След това г-н Йотов даде възможност за 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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

на основание чл. 147 ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 

27.08.2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., 

 

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

 

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие 

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

Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно решението 

на ЦИК за регистрация, а именно: партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

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. 

 

РЕШЕНИЕТО е под № 4-МИ, Малко Търново от 09.09.2015г. 

 
По т. 4 от дневния ред: Доклад представи секретарят на комисията – г-жа 

Мария Прткова. Тя запозна членовете с представените документи за регистрация на 

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за кмет на 

кметство с. Звездец на 25 октомври 2015 г. 

 

След приключването обсъжданията председателят на комисията представи 

проект за решение както следва: 

 

Проект на решение № 4: 

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

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за кмет на 

кметство с. Звездец на 25 октомври 2015 г. 

 

След това г-н Йотов даде възможност за 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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

на основание чл. 147 ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 

27.08.2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., 

 

 

 



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

 

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие 

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

Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно решението 

на ЦИК за регистрация, а именно: партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

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. 

 

РЕШЕНИЕТО е под № 5-МИ, Малко Търново от 09.09.2015г. 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


