
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Малко Търново 

BGS12
 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 
Днес, 11.09.2015 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. Формиране единните номера на избирателните секции за изборите за 

общински съветници на 25 октомври 2015 г. 

2. Подаване на Заявления за регистрация на кандидатски листи от 

политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие 

в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 25.10.2015г. 

3. Реда за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите при 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален 

референдум на 25 октомври 2015 г. 

4. Численият състав на секционните избирателни комисии 

5. Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - 

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

6. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при 

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

7. 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 председателя на комисията – г-н Деян 

Йотов. Той запозна членовете с изискванията за формиране единните номера на 

избирателните секции за изборите за общински съветници 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: ФОРМИРА 

ЕДИННИТЕ НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ съобразно единната 

номерация на секционните избирателни комисии, на територията на ОБЩИНА  

МАЛКО ТЪРНОВО както следва: 

 

№ на секцията          Местонахождение 

     (населено място – н.м.) 

02 12 00 001         гр. Малко Търново 

02 12 00 002         гр. Малко Търново 

02 12 00 003         гр. Малко Търново 

02 12 00 004         гр. Малко Търново 

02 12 00 005         с. Близнак 

02 12 00 007         с. Граматиково 

02 12 00 008         с. Визица 

02 12 00 009         с. Заберново 

02 12 00 010         с. Калово 

02 12 00 011         с. Стоилово 

02 12 00 012         с. Бръшлян 

02 12 00 013         с. Звездец 

02 12 00 014         с. Евренозово 

         02 12 00 016              с. Бяла Вода 

 

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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

на основание чл. 87 ал. 1 т. 3 и чл. 8 ал. 8 от ИК и Заповед № 380/02.09.2015 г,  с 

която на основание чл. 8 ал. 2 от Изборния Кодекс, кметът на Община Малко Търново е 



образувал избирателни секции за провеждане на избори за кмет на община, кметове на 

кметства и общински съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г., във 

връзка с Решение № 1962-МИ/07.09.2015 г. на ЦИК и Решение № 1530-

МИ/НР/20.08.2015 на ЦИК 
 

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

ЕДИННИТЕ НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ съобразно единната 

номерация на секционните избирателни комисии, на територията на ОБЩИНА  

МАЛКО ТЪРНОВО както следва: 

 

№ на секцията          Местонахождение 

     (населено място – н.м.) 

02 12 00 001         гр. Малко Търново 

02 12 00 002         гр. Малко Търново 

02 12 00 003         гр. Малко Търново 

02 12 00 004         гр. Малко Търново 

02 12 00 005         с. Близнак 

02 12 00 007         с. Граматиково 

02 12 00 008         с. Визица 

02 12 00 009         с. Заберново 

02 12 00 010         с. Калово 

02 12 00 011         с. Стоилово 

02 12 00 012         с. Бръшлян 

02 12 00 013         с. Звездец 

02 12 00 014         с. Евренозово 

02 12 00 016         с. Бяла Вода 

Настоящото решение незабавно да бъде изпратено за сведение и изпълнение 

на Общинска администрация Малко Търново. 
 

РЕШЕНИЕТО е под № 12-МИ, Малко Търново от 11.09.2015г. 
 

По т. 2 от дневния ред: Доклад представи председателя на комисията – г-н Деян 

Йотов. Той запозна членовете с изискванията за подаване на Заявления за регистрация 

на кандидатски листи от политически партии и коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, 

насрочени на 25.10.2015г. 

 

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: 1. При 

подаване на Заявлението за регистрация на кандидатски листи, данните на 

кандидатите следва да се представят и на електронен носител, в структуриран вид 

във формат EXCEL.  

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа 

следните колони: 

- номер по ред; 

- ЕГН; 

- собствено име; 



- бащино име; 

- фамилно име; 

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за 

регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато 

кандидатът е заявен за регистрация като независим; 

- общината, където е заявен за регистрация кандидата; 

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва 

само за кандидатите за кмет на кметство). 

2. Общинска избирателна комисия – Малко Търново утвърждава образец на 

електронната таблица по т. 1 от настоящото решение – приложение № 1 към същото. 

 

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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

чл. 87, ал. 1, т. 1 и 14 от ИК и Решение № 2000-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, 

 

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

 

1. При подаване на Заявлението за регистрация на кандидатски листи, 

данните на кандидатите следва да се представят и на електронен носител, в 

структуриран вид във формат EXCEL.  

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа 

следните колони: 

- номер по ред; 

- ЕГН; 

- собствено име; 

- бащино име; 

- фамилно име; 

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за 

регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато 

кандидатът е заявен за регистрация като независим; 

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;  

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва 

само за кандидатите за кмет на кметство). 

 

2. Общинска избирателна комисия – Малко Търново утвърждава образец на 

електронната таблица по т. 1 от настоящото решение – приложение № 1 към същото. 

 

 

РЕШЕНИЕТО е под № 13-МИ, Малко Търново от 11.09.2015г. 
 

 



По т. 3 от дневния ред: Доклад представи председателя на комисията – г-н Деян 

Йотов. Той запозна членовете с изискванията за реда за водене на публичния регистър 

на жалбите и сигналите при произвеждане на избори за общински съветници и за 

кметове и за национален референдум 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: 1. При 

постъпване на жалба срещу решение на ОИК-Малко Търново, същата следва да бъде 

заведена във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часа на 

постъпването й. Датата и часа на постъпването и входящият номер на жалбата в 

регистъра се отбелязват и върху самата жалба, и върху копието на жалбоподателя.  

  2. ОИК – Малко Търново създава и поддържа електронен регистър на 

жалбите при спазване на Закона за личните данни. Регистърът е публичен и се 

публикува на интернет - страницата на комисията. В регистъра се вписват 

последователно постъпилите в ОИК-Малко Търново жалби, като при попълване: 

- в колона 1 се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на жалбата; 

- в колона 2 се отбелязват имената на жалбоподателя и организацията, която 

представлява; 

- в колона 3 се описва обжалваното решение, действие или бездействие на СИК или 

ОИК. Когато се обжалва решение на ОИК, се изписва точният му номер и се 

осигурява достъп към него (хиперлинк); 

- в колона 4 се изписва номера  на решението на ОИК по жалбата срещу решение, 

действие или бездействие на СИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк);  

- в колона 5 се записва номера на решението на ЦИК по жалбата срещу решението на 

ОИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк); 

- в колона 6 се посочва номера на съдебното решение по решението на ЦИК, когато 

последното е обжалвано. 

3. Веднага след постъпването на жалбата, цялата преписка по същата се 

комплектова и изпраща в ЦИК. 

4. Предвид кратките срокове за обжалване и роизнасяне, жалбите и 

приложенията към тях се изпращат в сканирани копия на електронната поща на 

Централната избирателна комисия - cik@cik.bg,  или по факс на ЦИК. Едновременно 

с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, 

с придружително писмо.  

Към жалбата се прилагат: 

 - Заверено копие от решението, което се обжалва, подписано от 

председателя и секретаря на ОИК-Малко Търново, съдържащо удостоверяване на 

дата и час на обявяване, съотв. дата и час на сваляне от таблото, подписано от 

председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата 

на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и 

данни за датата и часа на публикуването. 

- Заверено копие от протокола от съответното заседание, подписано от 

председател и секретар. 

- Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез 

пълномощник. 

-   Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата. 

- Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за 



вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и 

др.), обсъждани от ОИК-Малко Търново при вземане на решението. 

- Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници следва да се 

изпраща копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата 

от съответния регистър с направеното в него вписвания.  

Общинска избирателна комисия - Малко Търново е длъжна да изпрати 

незабавно и всички допълнително изискани ЦИК материали и книжа. 

 

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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

чл. 87, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение 1747-МИ от 

03.09.2015 г. на ЦИК, 

 

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

 

1. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК-Малко Търново, 

същата следва да бъде заведена във входящия регистър на комисията, като се 

отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часа на постъпването и 

входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват и върху самата жалба, и 

върху копието на жалбоподателя. 

  2. ОИК – Малко Търново създава и поддържа електронен регистър на 

жалбите при спазване на Закона за личните данни. Регистърът е публичен и се 

публикува на интернет - страницата на комисията. В регистъра се вписват 

последователно постъпилите в ОИК-Малко Търново жалби, като при попълване: 

- в колона 1 се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на жалбата;  

- в колона 2 се отбелязват имената на жалбоподателя и организацията, която 

представлява; 

- в колона 3 се описва обжалваното решение, действие или бездействие на СИК или 

ОИК. Когато се обжалва решение на ОИК, се изписва точният му номер и се 

осигурява достъп към него (хиперлинк); 

- в колона 4 се изписва номера  на решението на ОИК по жалбата срещу решение, 

действие или бездействие на СИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк);  

- в колона 5 се записва номера на решението на ЦИК по жалбата срещу решението на 

ОИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк); 

- в колона 6 се посочва номера на съдебното решение по решението на ЦИК, когато 

последното е обжалвано. 

3. Веднага след постъпването на жалбата, цялата преписка по същата се 

комплектова и изпраща в ЦИК. 

4. Предвид кратките срокове за обжалване и роизнасяне, жалбите и 

приложенията към тях се изпращат в сканирани копия на електронната поща на 

Централната избирателна комисия - cik@cik.bg,  или по факс на ЦИК. Едновременно 

с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, 

с придружително писмо.  

Към жалбата се прилагат: 



 - Заверено копие от решението, което се обжалва, подписано от 

председателя и секретаря на ОИК-Малко Търново, съдържащо удостоверяване на 

дата и час на обявяване, съотв. дата и час на сваляне от таблото, подписано от 

председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата 

на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и 

данни за датата и часа на публикуването. 

- Заверено копие от протокола от съответното заседание, подписано от 

председател и секретар. 

- Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез 

пълномощник. 

-   Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата.  

- Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за 

вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и 

др.), обсъждани от ОИК-Малко Търново при вземане на решението. 

- Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници следва да се 

изпраща копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата 

от съответния регистър с направеното в него вписвания.  

Общинска избирателна комисия - Малко Търново е длъжна да изпрати 

незабавно и всички допълнително изискани ЦИК материали и книжа. 
 

РЕШЕНИЕТО е под № 14-МИ, Малко Търново от 11.09.2015г. 

 
По т. 4 от дневния ред: Доклад представи председателя на комисията – г-н Деян 

Йотов. Той запозна членовете с изискванията за численият състав на секционните 

избирателни комисии 

 

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: 1. Определя следния  

брой на членовете на всяка СИК, съобразно изискванията на чл. 87 ал. 1 т. 5 от ИК: 

 1.1. За секции с до 500 избиратели – 7 члена, в това число председател, 

заместник  председател и секретар, които съгласно представена от ГД „ГРАО“ 

таблица на българските граждани с постоянен адрес към 24.04.2015 г. и избиратели – 

лица над 18 г. към 25.10.2015г., в Община Малко Търново, са: 

 

 

 

брой 

секция № 

02 12 00 ХХХ 

 

брой избиратели 

 

име на населено място 

1.  001 376 гр. Малко Търново 

2.  001 3 с. Сливарово 

3.  004 490 гр. Малко Търново 

4.  005 17 с. Близнак 

5.  007 242 с. Граматиково 

6.  008 10 с. Визица 

7.  009 25 с. Заберново 

8.  010 11 с. Калово 



9.  011 43 с. Стоилово 

10.  012 18 с. Бръшлян 

11.  013 276 с. Звездец 

12.  013 8 с. Младежко 

13.  014 15 с. Евренозово 

14.  016 20 с. Бяла Вода 

 

 

1.2. За секции с над 500 избиратели – 9 члена, в това число председател, 

заместник председател и секретар, които  съгласно представена от ГД „ГРАО“ 

Таблица на българските граждани с постоянен адрес към 24.04.2015г. и избиратели – 

лица над 18 г. към 25.10.2015г., в Община Малко Търново, са: 

 

 

брой 

секция № 

02 12 00 ХХХ 

 

брой избиратели 

 

име на населено място 

15.  002 604 гр. Малко Търново 

16.  003 619 гр. Малко Търново 

 
 

 2. Определя следния брой на членовете на СИК на територията на общината по 

политически партии, съобразно методически указания за определяне съставите на СИК 

на териториите на общините в изборите за общински съветници и за кметове и за 

национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 

 

2.1. Общия брой на членовете на СИК за община Малко Търново е 102 /сто и 

два/ члена, от който 42 /четиридесет и два/ члена съставляват ръководството на СИК 

(председател, зам.председател, секретар) 

 

2.2. Разпределението на членовете на СИК  по парламентарно предствени партии 

е както следва: 

 

Парламентарно представена 

партия / коалиция 

брой членове на 

СИК за общината 

брой членове от общия 

брой на ръководствата 

на СИК на територията 

на общината 

партия ГЕРБ 36 14 

коалиция БСП лява България 17 7 

партия ДПС 15 7 

коалиция Реформаторски блок 10 4 

коалиция Патриотичен фронт 8 3 

коалиция България без цензура 6 3 

партия Атака 5 2 

коалиция АБВ (Алтернатива за 

българско възраждане) 

5 2 

ОБЩО: 102 42 

 

Настоящото решение незабавно да бъде изпратено за сведение и изпълнение 

на Общинска администрация - Малко Търново. 



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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

на основание чл. 87, във връзка с чл. 29 от Изборният кодекс, както Решение № 

1984-МИ/НР/08.09.2015 г. на ЦИК и приложените към него методически указания и на 

основание представена от ГД „ГРАО“ таблица на броя на избирателите в съответните 

СИК във връзка със Заповед № 380/02.09.2015 г,  с която на основание чл. 8 ал. 2 от 

Изборния Кодекс, кметът на Община Малко Търново е образувал избирателни секции 

за провеждане на избори за кмет на община, кметове на кметства и общински 

съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г., 

 

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

 

1. Определя следния  брой на членовете на всяка СИК, съобразно изискванията на чл. 

87 ал. 1 т. 5 от ИК: 

 1.1. За секции с до 500 избиратели – 7 члена, в това число председател, 

заместник  председател и секретар, които съгласно представена от ГД „ГРАО“ 

таблица на българските граждани с постоянен адрес към 24.04.2015 г. и избиратели – 

лица над 18 г. към 25.10.2015г., в Община Малко Търново, са: 

 

 

 

брой 

секция № 

02 12 00 ХХХ 

 

брой избиратели 

 

име на населено място 

1.  001 376 гр. Малко Търново 

2.  001 3 с. Сливарово 

3.  004 490 гр. Малко Търново 

4.  005 17 с. Близнак 

5.  007 242 с. Граматиково 

6.  008 10 с. Визица 

7.  009 25 с. Заберново 

8.  010 11 с. Калово 

9.  011 43 с. Стоилово 

10.  012 18 с. Бръшлян 

11.  013 276 с. Звездец 

12.  013 8 с. Младежко 

13.  014 15 с. Евренозово 

14.  016 20 с. Бяла Вода 

 

 

1.2. За секции с над 500 избиратели – 9 члена, в това число председател, 

заместник председател и секретар, които  съгласно представена от ГД „ГРАО“ 



Таблица на българските граждани с постоянен адрес към 24.04.2015г. и избиратели – 

лица над 18 г. към 25.10.2015г., в Община Малко Търново, са: 

 

 

брой 

секция № 

02 12 00 ХХХ 

 

брой избиратели 

 

име на населено място 

15.  002 604 гр. Малко Търново 

16.  003 619 гр. Малко Търново 

 
 

 2. Определя следния брой на членовете на СИК на територията на общината по 

политически партии, съобразно методически указания за определяне съставите на СИК 

на териториите на общините в изборите за общински съветници и за кметове и за 

национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 

 

2.1. Общия брой на членовете на СИК за община Малко Търново е 102 /сто и 

два/ члена, от който 42 /четиридесет и два/ члена съставляват ръководството на СИК 

(председател, зам.председател, секретар) 

 

2.2. Разпределението на членовете на СИК  по парламентарно предствени партии 

е както следва: 

 

Парламентарно представена 

партия / коалиция 

брой членове на 

СИК за общината 

брой членове от общия 

брой на ръководствата 

на СИК на територията 

на общината 

партия ГЕРБ 36 14 

коалиция БСП лява България 17 7 

партия ДПС 15 7 

коалиция Реформаторски блок 10 4 

коалиция Патриотичен фронт 8 3 

коалиция България без цензура 6 3 

партия Атака 5 2 

коалиция АБВ (Алтернатива за 

българско възраждане) 

5 2 

ОБЩО: 102 42 

 

Настоящото решение незабавно да бъде изпратено за сведение и изпълнение 

на Общинска администрация - Малко Търново. 
 

РЕШЕНИЕТО е под № 15-МИ, Малко Търново от 11.09.2015г. 
 

По т. 5 от дневния ред: Доклад представи секретарят на комисията – г-жа 

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

партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ 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 № 5: 

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

партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за 

общински съветници на 25 октомври 2015 г. 

 

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 

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 „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ 

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 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

ЦЕНТЪР - БДЦ 
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 № 16-МИ, Малко Търново от 11.09.2015г. 

 
По т. 6 от дневния ред: Доклад представи председателя на комисията – г-н Деян 

Йотов. Той запозна членовете с изискванията за определяне на броя на мандатите за 

общински съветници при произвеждане на 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 № 6: 

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

мандати за общински съветници за община Малко Търново, които следва да бъдат 

разпределени на изборите на 25 октомври 2015 г., а именно: 11 /единадесет/ съветници 

 

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 

Гласували „Против“ - НЯМА 
 

СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ 

на основание чл. 87 и сл. от ИК във връзка с чл. 19 от ЗМСМА, както и Решение 

№ 2080-МИ/10.09.2015 г. на ЦИК, предвид предоставената информация от съответното 

териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ – гр. Бургас, че броя на населението, 

съгласно НБД „Население“ към 11.08.2015 г. в Община Малко Търново е 3 334 /три 

хиляди триста тридесет и четири/ човека 
 

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

 

Определя броя мандати за общински съветници за община Малко Търново, които 

следва да бъдат разпределени на изборите на 25 октомври 2015 г., а именно:  

 

11 /единадесет/ съветници 

 

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 № 17-МИ, Малко Търново от 11.09.2015г. 
 

 

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

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Деян Йотов 

 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Мария Петкова 


