
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№ 5/14.09.2015 г.  
 

Днес, 14 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. Разглеждане на постъпилите документи (по реда на тяхното постъпване) за 
регистрацията на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за 
участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. Вземане на 
решение за регистрация на партиите, коалициите от партии и инициативни 
комитети за участие в изборите за кмет на Община, общински съветници и 
кметове на кметства на 25.10.2015г.  

2. Вземане на решение, относно поправка на явна фактическа грешка в решението 
взето по т.3 от Протокол №2 от 11.09.15г.; 

3. Вземане на Решение относно единната номерация на удостоверенията за 
регистрация, издавани от ОИК-Средец 

4. Разни  
 
 На заседанието присъстват, съгласно приложен присъствен списък, 9 членове на 

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кета Георгиева Коларова 

СЕКРЕТАР Станислава Петкова Джеджева 

ЧЛЕНОВЕ: Велка Гатева Трифонова 

 Янка Апостолова Въргова 

 Богдан Иванов Николов 

 Иван Йорданов Цонев 

 Бончо Василев Богданов 

 Дора Стефанова Добрева 

 Ирина Андреева Балджиева 

 
Председателят на ОИК констатира, че е налице законоустановеният кворум и 

заседанието може да се проведе. 
Заседанието бе открито в 18.30 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 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, 
Кета Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева,  Велка Гатева 
Трифонова, Янка Апостолова Въргова,  Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, 
Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева) 

 за -10, против – няма. 
Дневният ред е приет.  
 

По т. 1 от дневния ред:  
Разглеждане на постъпилите документи (по реда на тяхното постъпване) за 

регистрацията на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. Вземане на решение за 
издаване на Удостоверения от ОИК-Средец на партиите, коалициите от партии и 
инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 
25.10.2015г.  

Документите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети са 
предствени на членовете на ОИК – Средец по реда на тяхното постъпване, за да се 
запознаят с тях.   

 
1.1 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от “Политическо движение Евророма“, 

заведено под №18 от 12 септември 2015г. в Регистъра на партиите/коалициите от 
партии за участие в изборите за общински съветници. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №19 от 02 септември 
2015г. за регистрация на „Политическо движение Eвророма“ в ЦИК; Пълномощно, за 
участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г.;  
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на партия “ 
Политическо движение Eвророма“ за участие в изборите за общински съветници в 
Община Средец в изборите на  25.10.2015г 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 
за - 10, против – няма 

 
1.2 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от Политическа партия ”ВМРО – 

Българско национално движение”, заведено под №19 от 12 септември 2015г. в 
Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в изборите за кметове на 
кметства: с. Дюлево, с. Дебелт, с.Зорница, с.Факия, с. М. църква. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №40 от 07 септември 
2015г. за регистрация на ПП ”ВМРО – Българско национално движение” в ЦИК с 



решение №1973 от 07 септември 2015г. ; Пълномощно - 2 бр., за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 23.10.2011г.;  

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП ”ВМРО – 
Българско национално движение” за участие в изборите за кметове на кметства: с. 
Дюлево, с. Дебелт, с.Зорница, с.Факия, с. М. църква в изборите на  25.10.2015г. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева,  Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 
за - 10, против – няма 
 

1.3 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от Политическа партия ”ВМРО – 
Българско национално движение”, заведено под №20 от 12 септември 2015г. в 
Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в изборите за кмет на Община 
Средец.  

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №40 от 07 септември 
2015г. за регистрация на ПП ”ВМРО – Българско национално движение” в ЦИК; 
Пълномощно – 2бр. с решение №1973-МИ/07.09.2015г. на ЦИК за регистрация на ПП 
”ВМРО – Българско национално движение” за участие в изборите кмет на Община 
Средец на 25.10.2015г.;  
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП ”ВМРО – 
Българско национално движение” за участие в изборите за кмет на Община Средец в 
изборите на  25.10.2015г. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиев;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.4 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от ПП ”ВМРО – Българско национално 
движение“ заведено под №21 от 12 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №40 от 07 септември 
2015г. за регистрация на ПП ”ВМРО – Българско национално движение”; Пълномощно 
– 2 бр. с решение №1973-МИ/07.09.2015г. на ЦИК за регистрация на ПП ”ВМРО – 
Българско национално движение” за участие в изборите заобщински съветници на 
Община Средец на 25.10.2015г.; 



 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на партия ”ВМРО – 
Българско национално движение” за участие в изборите за общински съветници в 
изборите на  25.10.2015г. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 
1.5 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от Политическа партия „Движение за 

права и свободи“, заведено под №22 от 12 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници; 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №26 от 04 септември 
2015г. за регистрация на ПП „Движение за права и свободи“ с решение №1840-МИ от 
04.09.15г.; Пълномощно – 2бр. 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „Движение 
за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници в  Община Средец в 
изборите на  25.10.2015г 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.6 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от ПП „Солидарност“, заведено под 
№23 от 12 септември 2015г. в Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в 
изборите за общински съветници. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №46 от 08 септември 
2015г. с решение №1981-МИ от 08.09.15г;Пълномощно 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП 
„Солидарност“ за участие в изборите за общински съветници в Община Средец в 
изборите на  25.10.2015г. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 



Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 
1.7 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от местна коалиция „НФСБ и СЕК“, 

заведено под №1 от 12 септември 2015г. в Регистъра на местните коалиции за участие 
в изборите за общински съветници на 25.10.15г.; 

Към заявлението са приложени: Решение от 11.09.15г.; 2бр. образец на подпи; 2 
бр. удостоверения за регистрация в ЦИК; 2 бр. пълномощни; удостоверение за банкова 
сметка; списък с имена на длъжностни лица 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на местна 
коалиция „НФСБ и СЕК“ за участие в изборите за общински съветници в Община 
Средец на 25.10.2015г.  

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.8 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от местна коалиция „НФСБ и СЕК“, 
заведено под №2 от 12 септември 2015г. в Регистъра местните коалиции за участие в 
изборите на 25.10.15г. за кмет на Община Средец. 

Към заявлението са приложени: Решение от 11.09.15г.; 2бр. образец на подпи; 2 
бр. удостоверения за регистрация в ЦИК; 2 бр. пълномощни; удостоверение за банкова 
сметка; списък с имена на длъжностни лица. 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на местна 
коалиция „НФСБ и СЕК“ за участие в изборите за кмет на Община Средец на  
25.10.2015г. 

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.9 На 12.09.2015г. е постъпило заявление от от местна коалиция „НФСБ и СЕК“, 
заведено под №3 от 12 септември 2015г. в Регистъра местните коалиции за участие в 



изборите на 25.10.15г. за кметове на кметства: с. Дебелт, с. Драчево, с. Дюлево, с. 
Загорци, с. Зорница, с.М. църква, с. Светлина, с. Факия. 

Към заявлението са приложени: Решение от 11.09.15г.; 2бр. образец на подпи; 2 
бр. удостоверения за регистрация в ЦИК; 2 бр. пълномощни; удостоверение за банкова 
сметка; списък с имена на длъжностни лица. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на местна 
коалиция „НФСБ и СЕК“ за участие в изборите за кметове на кметства в Община Средец 
на  25.10.2015г. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

  
за - 10, против – няма 

 
 
           1.10 На 13.09.2015г. е постъпило заявление от Политическа Партия ”Съюз на 
патриотичните сили Защита ”, заведено под №24 от 13 септември 2015г. в Регистъра 
на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за 
общински съветници в изборите на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Удостоверение №35 от 06 септември 2015г. за 
регистрация на Политическа Партия ” Съюз на патриотичните сили Защита“ с решение 
№1932-МИ от 06.09.15г;Пълномощно. 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на Политическа 
Партия ” Съюз на патриотичните сили Защита ” за участие в изборите за кметове на 
кметства в Община Средец на  25.10.2015г. 

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 
за -10, против – няма 

 
1.11 На 14.09.2015г. е постъпило заявление от партия „Движение демократично 

действие – Д3“, заведено под №25 от 14 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за кмет 
на Община; 



Към заявлението са приложени: Удостоверение №27 от 04 септември 2015г. за 
регистрация на партия „Движение демократично действие – Д3“; Пълномощно; 
Решение №1841-МИ/04.09.2015год. на ЦИК; 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на Партия 
„„Движение демократично действие – Д3““ за участие в изборите за кмет на Община 
Средец на  25.10.2015г. 

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.12 На 14.09.2015г. е постъпило заявление от партия „Движение демократично 
действие – Д3“, заведено под №26 от 14 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за 
общински съветници. 

Към заявлението са приложени: Удостоверение №27 от 04 септември 2015г. за 
регистрация на партия „Движение демократично действие – Д3“; Пълномощно; 
Решение №1841-МИ/04.09.2015год. на ЦИК;; 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на Партия 
„Движение демократично действие – Д3“ за участие в изборите за общински 
съветници на Община Средец на  25.10.2015г. 

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.13 На 14.09.2015г. е постъпило заявление от ПП „Атака”, заведено под №27 от 
14 септември 2015г. в Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в 
изборите за кметове на кметства както следва: с.Зорница на 25.05.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №48 от 08 септември 
2015г. за регистрация на ПП „Атака”; Пълномощно -2бр; Решение №2004 от 08.09.15г. 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 



членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на ПП „Атака” за 
участие в изборите за кметове на кметства на Община Средец на  25.10.2015г. 

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.14 На 14.09.2015г. е постъпило заявление от ПП „Атака” заведено под №28 от 14 
септември 2015г. в Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в изборите 
за общински съветници на Община Средец; 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №48 от 08 септември 
2015г. за регистрация на ПП „Атака”; Пълномощно -2бр; Решение №2004 от 08.09.15г; 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на ПП „Атака” за 
участие в изборите за общински съветници на Община Средец на  25.10.2015г. 
 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова,  Станислава Петкова Джеджева ,Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 

1.15 На 14.09.2015г. е постъпило заявление от ПП „Български демократически 
форум“, заведено под №29 от 14 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници; 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №3 от 28 август 2015г. 
за регистрация на политическа партия „ Български демократически форум”  с решение 
№1555-МИ/28.08.2015год. на ЦИК; извлечение от протокол 
№27/13.09.15г.;Пълномощно. 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на ПП „Български 
демократически форум“ за участие в изборите за общински съветници в Община 
Средец на  25.10.2015г  
 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 



Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова,  Станислава Петкова Джеджева ,Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 
1.16 На 14.09.2015г. е постъпило заявление от ПП „Български демократически 

форум“, заведено под №30 от 14 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за кмет на Община Средец. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №3 от 28 август 2015г. 
за регистрация на политическа партия „ Български демократически форум”  с решение 
№11555-МИ/28.08.2015год. на ЦИК; извлечение от протокол 
№27/13.09.15г.;Пълномощно. 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете на 
Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на членовете 

да преминат към гласуване на решението за регистрация  на ПП „Български 
демократически форум“  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  
25.10.2015г  

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.17 На 14.09.2015г. е постъпило заявление от Политическа партия ” „Български 
демократически форум“”, заведено под №31 от 14 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за кметове на кметства:с. 
Дюлево, с. Зорница, с. Факия 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №3 от 28 август 2015г. 
за регистрация на политическа партия „ Български демократически форум”  с решение 
№11555-МИ/28.08.2015год. на ЦИК; извлечение от протокол 
№27/13.09.15г.;Пълномощно 
 След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на ПП „Български 
демократически форум“  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  
25.10.2015г   

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова,  Станислава Петкова Джеджева ,Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 



за - 10, против – няма 
  
1.18 На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП „Български демократически 

център”, заведено под №32 от 14 септември 2015г. в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за кмет на Община Средец. 

Към заявлението са приложени: копие от удостоверение №34 от 06.09.15г. с 
решение №1931-МИ/06.09.15г.; Пълномощно; Удостоверение за регистрация от 
Софийски градски съд. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация  на ПП „Български 
демократически форум“  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  
25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 
1.19 На 14.09.15г. е постъпило заявление от коалиция „Народен съюз”, заведено 

под №33 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за 
участие в изборите за кмет на Община Средец на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие от удостоверение за регистрация №1 от 
06.09.15г.; Решение №1938-МИ от 06.09.15г.; Пълномощно; Решение за създаване на 
коалиция от 18 август 2015г 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на коалиция 
„Народен съюз”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 
1.20 На 14.09.15г. е постъпило заявление от коалиция „Народен съюз”, заведено 

под №33 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за 
участие в изборите за общински съветници на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие от удостоверение за регистрация №1 от 
06.09.15г.; Решение №1938-МИ от 06.09.15г.; Пълномощно; Решение за създаване на 
коалиция от 18 август 2015г 



След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на коалиция 
„Народен съюз”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева  Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
1.21 На 14.09.15г. е постъпило заявление от коалиция „Народен съюз”, заведено 

под №35 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за 
участие в изборите за кметове на кметства:с. Дебелт, с. Драчево, с. Дюлево, с. Загорци, 
с. Зорница, с. Момина църква, с. Орлинци, с. Светлина, с. Факия на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие от удостоверение за регистрация №1 от 
06.09.15г.; Решение №1938-МИ от 06.09.15г.; Пълномощно; Решение за създаване на 
коалиция от 18 август 2015г 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на коалиция 
„Народен съюз”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 

за - 10, против – няма 
 
1.22. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП „Българска 

социалдемокрация”, заведено под №36 от 14 септември 2015г в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за кмет на Община Средец на 
25.10.15г. 

Към заявлението са приложени:Копие от удостоверение за рег. №4 от 28.08.15г. 
с решение  №1559-МИ от 28.08.15г.; Пълномощно. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „Българска 
социалдемокрация”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 



Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 
за - 10, против – няма 

 
 

1.23. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП „Българска 
социалдемокрация”, заведено под №37 от 14 септември 2015г в Регистъра на 
партиите/коалициите от партии за участие в изборите за кметове на кметства в Община 
Средец на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени:Копие от удостоверение за рег. №4 от 28.08.15г. 
с решение  №1559-МИ от 28.08.15г.; Пълномощно. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „Българска 
социалдемокрация”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

за - 10, против – няма 
 
 
 

1.24. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП „ДРОМ”, заведено под №38 от 
14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в 
изборите за общински съветници в Община Средец на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени:Копие от удостоверение за рег. №70 от 
09.09.15г. с решение  №2047-МИ от 28.08.15г.; Пълномощно. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „ДРОМ”  за 
участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

 
за - 10, против – няма 

 
 



1.25. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП „ДРОМ”, заведено под №39 от 
14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в 
изборите за кмет на Община Средец на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени:Копие от удостоверение за рег. №70 от 
09.09.15г. с решение  №2047-МИ от 28.08.15г.; Пълномощно. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „ДРОМ”  за 
участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
 

1.26. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП „ЩИТ”, заведено под №40 от 14 
септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за участие в изборите 
за общински съветници на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени:Копие от удостоверение за рег. №60 от 
09.09.15г. с решение  №2034-МИ от 28.08.15г.; Пълномощно. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „ЩИТ”  за 
участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
 
1.27. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП “Нова Алтернатива”, заведено 

под №41 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за 
участие в изборите за общински съветници на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №30 от 04.09.15г. за 
регистрация на ПП „Нова Алтернатива”  с решение №1883-МИ/04.09.2015год. на ЦИК; 
Пълномощно;. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 



членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „Нова 
Алтернатива”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
1.28. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП “Нова Алтернатива”, заведено 

под №42 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за 
участие в изборите за кмет на  Община Средец на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №30 от 04.09.15г. за 
регистрация на ПП „Нова Алтернатива”  с решение №1883-МИ/04.09.2015год. на ЦИК; 
Пълномощно;. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „Нова 
Алтернатива”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
1.29. На 14.09.15г. е постъпило заявление от ПП “Нова Алтернатива”, заведено 

под №42 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от партии за 
участие в изборите за кметове на кметства:с. Дебелт, с. Драчево, с. Загорци, с. Зорница, 
с. Момина църква, с. Светлина, с. Факия на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №30 от 04.09.15г. за 
регистрация на ПП „Нова Алтернатива”  с решение №1883-МИ/04.09.2015год. на ЦИК; 
Пълномощно;. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията не констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на ПП „Нова 
Алтернатива”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  25.10.2015г   

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 



Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
1.30. На 14.09.15г. е постъпило заявление от коалиция „Реформаторски блок”, 

заведено под №44 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от 
партии за участие в изборите за общински съветници на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №2 от 09.09.15г. за 
регистрация на коалиция „Реформаторски блок” с решение №2039-МИ/09.09.2015год. 
на ЦИК; Пълномощно;. 

След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията констатираха нередности. Към заявлението не е представено 
пълномощно от представляващите коалицията, решение за учредяване на коалицията 
и подпис върху заявлението на втория представител (пълномощник съгласно 
преупълномощаването); 

Съгласно т.35 от Хронограма, приета с Решение №1516-МИ/11.08.2015год. на 
ЦИК  решение № 8-МИ/НР от 08.09.2015год. на ОИК –Средец, партиите, коалициите, 
местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация си в 
ОИК не по-късно от 18.00часа  на 14.09.2015год. 

На основание чл.147, ал.6 от ИК ОИК извърши проверка на представените 
документи и с оглед на установените и описани по-горе нередовности даде незабавно 
в 18.30часа указания на лицето подало заявлението на посочения от него телефон като 
му бе даден срок до 19.30 часа за отстраняване на нередовностите (чл.147, ал.7 от ИК) 
 В оказания срок не бяха отстранени нередовностите. 

Председателя предложи да бъде взето решение, с което да бъде отказана 
регистрация на „Реформаторски блок” за за участие в изборите за общински 
съветници на 25.10.15г. 

Председателя на Комисията предложи на членовете да преминат към гласуване.  
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
 

1.31. На 14.09.15г. е постъпило заявление от коалиция „Реформаторски блок”, 
заведено под №45 от 14 септември 2015г в Регистъра на партиите/коалициите от 
партии за участие в изборите за кметове на кметства:с. Дебелт, с. Драчево, с. Дюлево, с 
Загорци, с. Зорница, с. Момина църква, с. Орлинци, с. Светлина, с. Факия на 25.10.15г. 

Към заявлението са приложени: Копие на Удостоверение №2 от 09.09.15г. за 
регистрация на коалиция „Реформаторски блок” с решение №2039-МИ/09.09.2015год. 
на ЦИК; Пълномощно;. 



След като се запознаха със съдържанието на постъпилите документи, членовете 
на Комисията констатираха нередности. Председателя на Комисията предложи на 
членовете да преминат към гласуване на решението за регистрация на коалиция 
„Реформаторски блок”  за участие в изборите за  кмет на Община Средец на  
25.10.2015г   

Съгласно т.35 от Хронограма, приета с Решение №1516-МИ/11.08.2015год. на 
ЦИК  партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават 
заявления за регистрация си в ОИК не по-късно от 18.00часа  на 14.09.2015год. 

На основание чл.147, ал.6 ОИК извръши проверка на представените документи и 
с оглед на установените и описани по-горе нередовности даде незабавно в 18.30часа 
указания на лицето подало заявлението на посочения от него телефон като му бе 
даден срок до 19.30 часа за отстраняване на нередовностите (чл.147, ал.7 от ИК) 
В оказания срок не бяха отстранени нередовностите. 

Председателя предложи да бъде взето решение, с което да бъде отказана 
регистрация на „Реформаторски блок” за участие в изборите за кметове на кметства:с. 
Дебелт, с. Драчево, с. Дюлево, с Загорци, с. Зорница, с. Момина църква, с. Орлинци, с. 
Светлина, с. Факия на 25.10.15г 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Станислава Петкова Джеджева, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова 
Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 
 

за - 10, против – няма 
 
 

По т.2 от дневния ред: Вземане на решение, относно поправка на явна фактическа 
грешка в решението взето по т.3 от Протокол №2 от 11.09.15г. 

 
Председателят предложи поради допусната техническа грешка при изброяването 

на секциите да бъде направена следната поправка в протокол №2 от 11.09.15г: 

 Да се заличи в т.3(1.2) секция №02-06-00-003 и да се допълни в т.3 (1.1) секция 
№02-06-00-003. 

Други предложения няма. 
 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета Георгиева 

Коларова,  Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова Въргова,  Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев 

Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

за - 11, против – няма 
 
По т.3 от дневния ред: Вземане на Решение относно единната номерация на 

удостоверенията за регистрация, издавани от ОИК-Средец 
Председателят предложи ОИК-Средец да издава удостоверения за участие в 

изборите на общински съветници и кметове на 25.10.15г. въз основа на влезли в сила 



Решения на ОИК с номерация на удостоверението съответстваща на поредността на 
явяването за получаване от партията, коалицията или местната коалиция. 

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета Георгиева 

Коларова,  Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова Въргова,  Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев 

Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

за - 10, против – няма 
 
По т.4 Вземане на решение относно подписване на решения протоколи и друга 

кореспонденция при отсъствие на председателя и секретаря; 
 
Председателят предложи на основание чл.85, ал.8 изр.2 от ИК и І, т.11 от 

Решение №1910-МИ/НР/04.09.2015год. на ЦИК да бъде взето Решение 
зам.председателя и член на ОИК да подписват цялата текуща документация за периода 
от 15.09.2015год. до 18.09.2015год. 

 
Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 

решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета Георгиева 

Коларова,  Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова Въргова,  Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев 

Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева;) 

за - 10, против – няма 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, в 20,00 ч.заседанието беше закрито.  

 
Председател:  
 
 
подпис 
Ирина Камбурова 

 
Секретар: 
 
 
подпис 
Станислава Джеджева 


