
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Община  Малко  Търново 

Област Бургас 
 

П Р О Т О К О Л № 20  
 

 Днес, 06.10.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 16.00 часа, проведе 

заседание в състав:  

 Председател: Димо Грудов Кутлев 

Зам.- председател: Теодора Иванова Борисова 

Секретар: Златка Димитрова Манолова 

Членове: Калина Стоянова Йовчева 

 Калина Василева Шаренкова 

 Димитрина Иванова Мешлинкова 

 Златка Вълчева Петкова 

 Марийка Георгиева Янова 

 Бонка Кръстева Дикова 

 Милена Янакиева Стирянова 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

І. Частична отмяна на решение № 72/ 05.10.2011 г.  

 

II. Разглеждане на постъпил СИГНАЛ от Илиян Костов Янчев, представляващ 

ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за изборите на 

23.10.2011 г относно ново нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК от КП “КОАЛИЦИЯ 

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

 

III. Определяне секционна избирателна комисия достъпна за хора с 

увреждания за гласуване на изборите на 23.10.2011г. 

 

 

По т.1. Комисията прегледа решение № 72/ 05.10.2011 г. и установи, че е 

допусната грешка при преброяването на гласовете за вземане решение за изготвяне 

акт за административно нарушение допуснато от КП “КОАЛИЦИЯ ЗА 

СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК “ТРАКИЯ”. Съгласно чл. 20, ал. 2 от ИК е 

необходимо решението да се вземе с мнозинство 2/3 от присъстващите членове. На 

заседанието са присъствали 11 членове - за изготвяне акт са гласували 7, а против – 

4.  

 

 

 По т.2. Комисията разгледа постъпилият СИГНАЛ и установи следното 

нарушение: агитационният материал, представляващ брошура с информация за 

кандидат кмета, кандидатите за общински съветници и Програма за развитие на 



община Малко Търново на КП “КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – БСП, НДСВ, ПК 

“ТРАКИЯ” е изготвен в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК, като липсва надпис на 

лицевата страна, че купуването и продаването на гласове е престъпление.  

 

 

 По т.3. Комисията разгледа местата определени за 1, 2, 3 и 4 СИК в гр. 

Малко Търново и установи, че само 4 СИК намираща се в “Клуб на пенсионера” 

има рампа за инвалиди и отговаря на изискванията за достъп на хора с увреждания. 

Комисията взе следното 

                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 73 

 
1. Отменя решение № 72/ 05.10.2011 г. в частта му за изготвяне акт за 

административно нарушение. 

 
 

2. Изпълняващият длъжността кмет на община Малко Търново в 

съответствие с чл. 134, ал. 7 от ИК да изземе разпостранените агитационните 

материали, представляващи брошури на КП “КОАЛИЦИЯ ЗА СТРАНДЖА” – 

БСП, НДСВ, ПК “ТРАКИЯ”. Решението да се изпълни до 16.00 часа на 07.10.2011 

г. В същия час или по-рано кмета или упълномощено от него лице да представи в 

комисията иззетите брошури. 

 

При неизпълнение на горното решение ще се изготви акт за 

административно нарушение. 

 

 

3. Определя за гласуване на хора с увреждания 4 СИК намираща се в “Клуб 

на пенсионера”. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи работата си в 16.30 часа. 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                                         / Д. Кутлев / 

                                                                                                СЕКРЕТАР: 

                                                                                                                      / З. Манолова/ 


