
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Община „Малко  Търново” 

Област Бургас 
 

П Р О Т О К О Л № 12 
 

 Днес, 19.09.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 16.15 часа, се проведе 

заседание в състав:  

Председател: Димо Грудов Кутлев; 

Зам.- председател: Теодора Иванова Борисова 

Секретар: Златка Димитрова Манолова 

Членове: Калина Стоянова Йовчева 

 Красимира Георгиева Андонова 

 Лиляна Димитрова Германова 

 Стела Кирова Димитрова 

 Милена Янакиева Стирянова 

 Николина Андонова Андонова 

 Бонка Кръстева Дикова 

 Марийка Георгиева Янова 

 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

І. Разглеждане постъпили документи за регистриране кандидатски листи за 

общински съветници и кметове за изборите на 23.10.2011г.  

 

1. На 19.09.2011г. са постъпили документи от ПП “Партия на Българските 

комунисти” за регистриране кандидати за общински съветници. 

 

Направено е следното предложение за регистриране на кандидатска листа 

със следните кандидати:  

- Стоян Костов Стоянов 

- Калинка Илиева Янгьозова 

- Добринка Иванова Димитрова 

- Матей Германов Матеев 

 

Всички кандидати за общински съветници имат подадени заявления, че са 

съгласни да бъдат регистрирани от ПП “Партия на Българските комунисти” 

като кандидати за общински съветници; Декларации по чл. 126, ал. 1, т. 3 във 

връзка с & 1, т. 5, б. “а” и “б” ДР на ИК & 10, ал. 4 от ПРЗ на ИК. и по чл. 126, т. 4 

във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от ИК. 

 

Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидатите за 

общински съветници и адресната им регистрация, при което се установи, че същите 

отговарят на изискванията да бъдат  кандидати за общински съветници. 



 

ОИК Малко Търново единодушно взе следното 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 55 

 

 

Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидатите за общински 

съветници на ПП “Партия на Българските комунисти ”, както следва: 

 

- Стоян Костов Стоянов 

- Калинка Илиева Янгьозова 

- Добринка Иванова Димитрова 

- Матей Германов Матеев 

 

 

 

 

2. На 19.09.2011г. са постъпили документи от КП “КОАЛИЦИЯ ЗА 

СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК “ТРАКИЯ” за регистриране кандидат за кмет 

на община, кмет на кметство Звездец и общински съветници. 

  

  За кмет на община Малко Търново са представени следните документи: 

- Предложение за регистриране кмет на община Малко 

Търново КАТЯ ЕВТИМОВА КУЮМДЖИЕВА. 

- Заявление от КАТЯ ЕВТИМОВА КУЮМДЖИЕВА, че е 

съгласна да бъде регистрирана като кандидат за кмет на 

община Малко Търново. 

- Декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с & 1, т. 5, б. “а” и 

“б” ДР на ИК & 10, ал. 4 от ПРЗ на ИК. 

- Декларация по чл. 126, т. 4 във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от 

ИК. 

- Представено е решение и анекс от 26.08.2011 г. на КП 

“КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК 

“ТРАКИЯ” за утвърждаване регистрация кандидат за кмет на 

община Малко Търново КАТЯ ЕВТИМОВА 

КУЮМДЖИЕВА 

 

         Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидата за кмет и 

адресната му регистрация, при което се установи, че същата отговаря на 

изискванията да бъде издигната кандидатурата и за кмет на община. 

 

           ОИК Малко Търново единодушно взе следното 

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 56 

 

              Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидат за кмет 

на община Малко Търново КАТЯ ЕВТИМОВА КУЮМДЖИЕВА от КП 

“КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК “ТРАКИЯ”. 

 

 

От КП “КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК “ТРАКИЯ” са 

постъпили документи за регистриране на кандидат за кмет на кметство Звездец: 

         - Предложение за регистриране на кандидат за кметство Звездец 

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БАКРАЧОВ. 

         - Заявление по чл. 126, ал.1, т. 2 от ИК. 

                     - Декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с & 1, т. 5, б. “а” и “б” ДР             

на ИК & 10, ал. 4 от ПРЗ на ИК. 

                     - Декларация по чл. 126, т. 4 във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от ИК. 

         - Представено е решение и анекс от 26.08.2011 г. на КП “КОАЛИЦИЯ 

ЗА СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК “ТРАКИЯ” за утвърждаване регистрация 

кандидат за кмет на кметство Звездец ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БАКРАЧОВ. 

 

         Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидата за кмет и 

адресната му регистрация, при което се установи, че същият отговаря на 

изискванията да бъде издигната кандидатурата му за кмет на кметство Звездец. 

 

           ОИК Малко Търново единодушно взе следното 

 

 

                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 57 

 

              Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидат за кмет 

на кметство Звездец ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БАКРАЧОВ. 

 

 

 

 

            От КП “КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК “ТРАКИЯ”  

са постъпили документи за регистриране на кандидатска листа за общински 

съветници в община Малко Търново за изборите на 23.10.2011г. 

- Предложение за регистриране на кандидатска листа със 

следните кандидати:  

- Катя Евтимова Куюмджиева  

- Иван Желязков Иванов 

- Дора Василева Петкова 

- Емилия Стойнова Бялкова 

- Мара Стоянова Георгиева  

- Георги Желязков Бъклев  



- Сийка Петкова Янкова 

- Дора Желязкова Дукова 

- Златка Славова Манолова 

- Елена Станкова Шивачева 

- Георги Костадинов Бакрачов 

 

            Всички кандидати за общински съветници имат подадени заявления, че са 

съгласни да бъдат регистрирани от КП “КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – БСП, 

НДСВ, ПК “ТРАКИЯ” като кандидати за общински съветници;  Декларации по 

чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с & 1, т. 5, б. “а” и “б” ДР на ИК & 10, ал. 4 от ПРЗ на 

ИК. и по чл. 126, т. 4 във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от ИК. 

 

         Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидатите за 

общински съветници и адресната им регистрация, при което се установи, че същите 

отговарят на изискванията да бъдат  кандидати за общински съветници. 

 

           ОИК Малко Търново единодушно взе следното 

 

                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 58 

 

 

              Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидатите за 

общински съветници на КП “КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК 

“ТРАКИЯ”, както следва: 

   

- Катя Евтимова Куюмджиева  

- Иван Желязков Иванов 

- Дора Василева Петкова 

- Емилия Стойнова Бялкова 

- Мара Стоянова Георгиева  

- Георги Желязков Бъклев  

- Сийка Петкова Янкова 

- Дора Желязкова Дукова 

- Златка Славова Манолова 

- Елена Станкова Шивачева 

- Георги Костадинов Бакрачов 

 

 

 
 

 

 



3. На 19.09.2011г. са постъпили документи от ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 

ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за регистриране на кандидатска листа за 

общински съветници в община Малко Търново за изборите на 23.10.2011г. 

. 

- Предложение за регистриране на кандидатска листа със 

следните кандидати:  

- Янчо Драгнев Ангелов 

- Руси Атанасов Христов 

- Ирена Георгиева Кукузелова 

- Филип Атанасов Винаров 

- Младен Георгиев Иванов 

- Недялка Стойчева Иванова 

 

            Всички кандидати за общински съветници имат подадени заявления, че са 

съгласни да бъдат регистрирани от ПП “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” като кандидати за общински съветници;  

Декларации по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с & 1, т. 5, б. “а” и “б” ДР на ИК & 10, 

ал. 4 от ПРЗ на ИК. и по чл. 126, т. 4 във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от ИК. 

 

         Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидатите за 

общински съветници и адресната им регистрация, при което се установи, че същите 

отговарят на изискванията да бъдат  кандидати за общински съветници. 

 

           ОИК Малко Търново единодушно взе следното 

 

                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 59 

 

 

              Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидатите за 

общински съветници на ПП “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ” , както следва: 

   

- Янчо Драгнев Ангелов 

- Руси Атанасов Христов 

- Ирена Георгиева Кукузелова 

- Филип Атанасов Винаров 

- Младен Георгиев Иванов 

- Недялка Стойчева Иванова 

 

 

4. На 19.09.2011г. са постъпили документи от ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ” за регистриране кандидат за кмет на община, кмет на 

кметство Звездец и общински съветници. 

  

  За кмет на община Малко Търново са представени следните документи: 



- Предложение за регистриране кмет на община Малко 

Търново ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ 

- Заявление от ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ, че е 

съгласен да бъде регистриран като кандидат за кмет на 

община Малко Търново. 

- Декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с & 1, т. 5, б. “а” и 

“б” ДР на ИК & 10, ал. 4 от ПРЗ на ИК. 

- Декларация по чл. 126, т. 4 във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от 

ИК. 

- Представено е решение на Общинското ръководство на РЗС 

за издигане на кандидат за кмет на община от 12.09.2011. на 

ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” 

ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ 

Пълномощно от Яне Георгиев Янев, председател на РЗС, с което 

упълномощава ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ да регистрира в ОИК 

кандидатите за кмет на община, кмет на кметства и общински съветници в община 

Малко Търново за изборите на 23.10.2011 г.. 

 

         Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидата за кмет и 

адресната му регистрация, при което се установи, че същият отговаря на 

изискванията да бъде издигната кандидатурата му  за кмет на община. 

 

           ОИК Малко Търново единодушно взе следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 60 

 

              Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидат за кмет 

на община Малко Търново ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ от ПП “РЕД, 

ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” 
 

От ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”са постъпили документи за 

регистриране на кандидат за кмет на кметство Звездец: 

         - Предложение за регистриране на кандидат за кметство Звездец 

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГРАДЕВ. 

         - Заявление по чл. 126, ал.1, т. 2 от ИК. 

                     - Декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с & 1, т. 5, б. “а” и “б” ДР             

на ИК & 10, ал. 4 от ПРЗ на ИК. 

                     - Декларация по чл. 126, т. 4 във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от ИК. 

         - Представено е решение на Общинското ръководство на РЗС за издигане на 

кандидат за кмет на кметство Звездец от 12.09.2011 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 

ГРАДЕВ. 
         Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидата за кмет и 

адресната му регистрация, при което се установи, че същата отговаря на 

изискванията да бъде издигната кандидатурата му за кмет на кметство Звездец. 

 

ОИК Малко Търново единодушно взе следното 



                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 61 

 

 

 

              Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидат за кмет 

на кметство Звездец ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГРАДЕВ. 

. 

 

 

 

            От ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”  са постъпили 

документи за регистриране на кандидатска листа за общински съветници в община 

Малко Търново за изборите на 23.10.2011г. 

- Предложение за регистриране на кандидатска листа със 

следните кандидати:  

- Владимир Павлинов Павлов 

- Янаки Георгиев Градев 

- Жечка Стаматова Калоянова 

- Тодорка Милева Тодорова 

- Тончо Желев Тончев 

- Иван Росенов Иванов 

- Мария Стоянова Михалева 

- Пламен Георгиев Градев 

- Елена Христова Янкова 

- Желязко Вълчев Капинов 

- Гергана Живкова Христова 

 

 

            Всички кандидати за общински съветници имат подадени заявления, че са 

съгласни да бъдат регистрирани от ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ”  като кандидати за общински съветници;  Декларации по чл. 

126, ал. 1, т. 3 във връзка с & 1, т. 5, б. “а” и “б” ДР на ИК & 10, ал. 4 от ПРЗ на ИК. 

и по чл. 126, т. 4 във връзка с чл. 122, ал 2, 3 и 4 от ИК. 

 

 

         Извършена е служебна проверка на личните документи на кандидатите за 

общински съветници и адресната им регистрация, при което се установи, че същите 

отговарят на изискванията да бъдат  кандидати за общински съветници. 

 

 

 

           ОИК Малко Търново единодушно взе следното 

 

 

 

 



                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 62 

 

 

              Регистрира за участие в местните избори на 23.10.2011 г. кандидатите за 

общински съветници на ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” , както 

следва: 

   

- Владимир Павлинов Павлов 

- Янаки Георгиев Градев 

- Жечка Стаматова Калоянова 

- Тодорка Милева Тодорова 

- Тончо Желев Тончев 

- Иван Росенов Иванов 

- Мария Стоянова Михалева 

- Пламен Георгиев Градев 

- Елена Христова Янкова 

- Желязко Вълчев Капинов 

- Гергана Живкова Христова 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи работата си в 17.15 

часа. 

 
 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                          / Д. Кутлев / 

 

           СЕКРЕТАР: 

                      / З. Манолова/ 
 


