
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Община „Малко  Търново” 

Област Бургас 
 

П Р О Т О К О Л № 14 
 

 Днес, 20.09.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 17.00 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 

  Калина Василева Шаренкова 

  Бонка Кръстева Дикова 

  Димитрина Иванова Мешлинкова 

  Стела Кирова Димитрова 

  Милена Янакиева Стирянова 

  Златка Вълчева Петкова 

  Кети Петкова Андонова 

  Вярка Симеонова Сербезова 

 

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 20.09.2011г. са постъпили документи от ПП “ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за регистриране кандидат за кмет на община и 

общински съветници. 

  

  За кмет на община Малко Търново са представени следните документи: 

- Предложение за регистриране кмет на община Малко 

Търново  КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНЕВА. 

- Заявление от КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНЕВА, 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. 

- Представен е Протокол от заседание на Организационния 

съвет на ВМРО – БНД – 16.07.2011 и Решение на ПП “ВМРО 

– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за 



утвърждаване регистрация кандидат за кмет на община Малко 

Търново КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНЕВА. 

 

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

адресната и 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    № 64 

 

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

на община Малко Търново КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНЕВА от  ПП “ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”. 

 
 

 

            От ПП “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”  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:  

- Георги Димитров Лудиев 

- Красимира Иванова Танева 

 

            Всички кандидати за общински съветници имат подадени заявления, че са 

съгласни да бъдат регистрирани от ПП “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ”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    № 65 

 

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

общински съветници на ПП “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ”, както следва: 

 

- Георги Димитров Лудиев 

- Красимира Иванова Танева 

 



2.. На 20.09.2011г. са постъпили документи от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ” за регистриране кандидати за общински съветници. 

 

Направено е следното предложение за регистриране на кандидатска листа 

със следните кандидати:  

 

- Михаил Стефанов Иванов 

- Станко Йорданов Иванов 

- Радостина Величкова Манолова 

 

Всички кандидати за общински съветници имат подадени заявления, че са 

съгласни да бъдат регистрирани от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 

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    № 66 

 

 

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

съветници на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, както следва: 

 

- Михаил Стефанов Иванов 

- Станко Йорданов Иванов 

- Радостина Величкова Манолова 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи работата си в 17.15 

часа. 

 

 
 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                          / Д. Кутлев / 

 

           СЕКРЕТАР: 

                      / З. Манолова 


