
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№ 4/13.09.2015 г.  
 

Днес, 13 септември 2015 г., в сградата на Община Средец, на адрес: гр. Средец, 
пл.България №8  се проведе заседание на Общинската избирателна комисия – Средец 
(ОИК), назначена с Решение на ЦИК № 1867-МИ/НР от 04.09.2015 г., в качеството й на 
РИК за провеждане на национален референдум на територията на Община Средец, при 
следния  
 

ДНЕВЕН РЕД:  
 

1. Определяне  и образуване на номерата на изборните райони в Община 
Средец за изборите за кмет на община, кметове на кметства и общински 
съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г 

2. Определяне броя на мандатите за общински съветници за Община Средец при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 
2015 г. 

 
 
 На заседанието присъстват, съгласно приложен присъствен списък, 6 членове на 

ОИК, а именно:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ Кета Георгиева Коларова 

СЕКРЕТАР: Станислава Петкова Джеджева 

ЧЛЕНОВЕ: Ирина Андреева Балджиева 

  

 Богдан Иванов Николов 

  

 Бончо Василев Богданов 

 Дора Стефанова Добрева 

  

 
Председателят на ОИК констатира, че е налице законоустановеният кворум и 

заседанието може да се проведе. 
Заседанието бе открито в 13.30 от председателя на ОИК, който председателства 

заседанието. Председателят съобщи, че заседанието е редовно свикано по 
предвидения в закона и в Решение на ЦИК № 1910-МР/НР/04.09.2015 г. ред.  

 
Председателят покани присъстващите да направят коментари и предложения по 

дневния ред. Такива не бяха направени. Подложен беше на гласуване проектът за 
дневен ред.  
 



 
Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Богдан Иванов Николов, Бончо 
Василев Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева) 

 за - 7, против – няма. 
Дневният ред е приет.  
 

По т. 1 от дневния ред:  
         Определянето и образуване на номерата на изборните райони в Община Средец за 
изборите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г 
         Общинска избирателна комисия –Средец, в изпълнение на чл. 87 ал.1 т. 3 от ИК и  в 
изпълнение на Решение 1962 - МИ от 08.09.2015  г. на ЦИК относно определянето и 
обявяването на номерата на изборните райони  в общината, 

Р Е Ш И: 

 

1. Територията на всяка община представлява един многомандатен изборен 
район 

за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на 
кмет на общината. 

2. Територията на всяко кметство в общината представлява отделен 
едномандатен 

изборен район за избор на кмет на кметство. 
Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и съдържа 

цифрените номера по ЕКАТТЕ: 
 Област Бургас с административен център- гр. Бургас: 02 04 07079  
 Община Бургас с  административен център- гр.Средец: 02 06 17974  
 населените  места с административни центрове на кметствата, както 

следва: 
с.Дебелт 02 06 20274; с.Драчево 02 06 23604; с. Дюлево 02 06 24712; с. Зорница 02 06 
31379; с. Загорци 02 06 30168; с. Момина Църква 02 06 29221; с. Орлинци 02 06 53984; 
с. Светлина 02 06 65560; с. Факия 02 06 76039. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, 
Кета Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Богдан Иванов Николов, 
Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева 

за - 7, против – няма 
 

По т. 2 от дневния ред:  
Определяне броя на мандатите за общински съветници за Община Средец при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Общинската избирателна комисия Средец (ОИК), като взе предвид, че видно от 

справка от ТЗ ГРАО – Средец, населението на Община Средец съгласно водения от 
общината Регистър на населението, включващ всички граждани, които имат постоянен 
адрес на територията й, е 11 322 души към 11.09.2015 г., на осн. чл. 87, ал. 1, т. 1 от 
Изборния кодекс във вр. с чл. 13 и 19, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в изпълнение на Решение на ЦИК № 2080-МИ/10.09.2015 г., и 
по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс,  



  

Р Е Ш И: 

  

            Определя 17 броя мандати за общински съветници за Община Средец при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Решенията подлежат на обжалване пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 

 
Поради изчерпване на дневния ред в 14,30 ч.заседанието беше закрито.  

 
Председател:  
 
 
подпис 
Ирина Камбурова 

 
Секретар: 
 
 
подпис 
Станислава Джеджева 
 


	Р Е Ш И:

