
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№ 7/21.09.2015 г.  
 

Днес, 21 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 кандидатските листи за общински съветници, на кандидатите 
за кметове на Община Средец и кметове на кметства за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25.10.2015г. Вземане на решение за 
регистрация на кандидатските листи за общински съветници, на кандидатите за 
кметове на Община Средец и кметове на кметства за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25.10.2015г . 

2. 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 

  

 
Председателят на ОИК констатира, че е налице законоустановеният кворум и 

заседанието може да се проведе. 
Заседанието бе открито в 16.30 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.  
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Гласували поименно 9 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) 

 за -9, против – няма. 
Дневният ред е приет.  
 

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

регистрацията на кандидатските листи за общински съветници, на кандидатите за 
кметове на Община Средец и кметове на кметства в изборите за общински съветници и 
кметове на 25.10.2015г. Вземане на решение за регистрация на кандидатските листи за 
общински съветници, на кандидатите за кметове на Община Средец и кметове на 
кметства 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 21.09.15г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 

листа от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО  ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ с вписани 14 
(четиринадесет) кандидати за участие в изборите за общински съветници. 
 Предложението е подадено от Митко Атанасов Янков,  упълномощен  с 
пълномощно от представляващия ПП „ПОЛИТИЧЕСКО  ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА “ и е 
входирано  под № 4-2/21.09.2015 г. в 09:45 часа в регистъра на кандидатите за участие 
в изборите за общински съветници  в Община Средец на 25 октомври 2015г.                

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс от лице 
с представителна власт. ПП „ПОЛИТИЧЕСКО  ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ е регистрирана 
за участие в изборите за общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК 
№33-МИ/НР/12.09.2015г. 

Към предложението са приложени: Заявление от кандидата, че е съгласен да 
бъде регистриран от предложилата го партия за кандидат за общински съветник на 
Община Средец по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс - приложение №62-МИ - 1бр.; 
Декларация по образец от кандидата за кмет или общински съветник, че отговаря на 
условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от Изборния кодекс – приложение №64-МИ - 1.бр.; 
Декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 
от Изборния кодекс - приложение №63-МИ -1.бр.; Изрично писмено пълномощно, 
представено в заверено копие от лицата, упълномощени да представляват партията 
или коалицията пред общинската избирателна комисия. 

Извършени бяха служебна проверки на предоставеното копие от лична карта и 
бяха отбелязани данните от личната карта на кандидата, единния граждански номер, 
постоянния адрес и датата на адресната регистрация. 

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 кандидатска 
листа от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО  ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ с вписани 14 
(четиринадесет) кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 
25.10.15г. 
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 Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 9 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, ) 
 

за - 9, против – няма 
 
1.2 На 21.09.15г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 

листа от политическа партия „ВМРО- Българско национално движение “ с вписани 7 
(седем) кандидати за участие в изборите за общински съветници.  

Предложението е подадено от Виктор Райчев Савов,  упълномощен  с 
пълномощно от представляващия ПП „ВМРО- Българско национално движение БНД “ 
и е входирано  под № 5-2/21.09.2015 г. в 12:05 часа в регистъра на кандидатите за 
участие в изборите за общински съветници  в Община Средец на 25 октомври 
2015г.                

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс от лице 
с представителна власт. ПП „ВМРО-Българско национално движение“ е регистрирана 
за участие в изборите за общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК 
№36-МИ/НР/12.09.2015г. 

Към предложението са приложени: Заявление от кандидата, че е съгласен да 
бъде регистриран от предложилата го партия за кандидат за общински съветник на 
Община Средец по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс - приложение №62-МИ - 1бр.; 
Декларация по образец от кандидата за кмет или общински съветник, че отговаря на 
условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от Изборния кодекс – приложение №64-МИ - 1.бр.; 
Декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 
от Изборния кодекс - приложение №63-МИ -1.бр.; Изрично писмено пълномощно, 
представено в заверено копие от лицата, упълномощени да представляват партията 
или коалицията пред общинската избирателна комисия. 

Извършени бяха служебна проверки на предоставеното копие от лична карта и 
бяха отбелязани данните от личната карта на кандидата, единния граждански номер, 
постоянния адрес и датата на адресната регистрация. 

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 кандидатска 
листа от политическа партия „ВМРО- Българско национално движение “ с вписани 7 
(седем) кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 
25.10.15г. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 9 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) 

 

за - 10, против – няма 
 
1.3. На 21.09.15г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 

листа от политическа партия „СОЛИДАРНОСТ“ с вписани 13 (тринадесет) кандидати за 
участие в изборите за общински съветници.  
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Предложението е подадено от Виктор Райчев Савов,  упълномощен  с 
пълномощно от представляващия ПП „СОЛИДАРНОСТ“  и е входирано  под № 6-
2/21.09.2015 г. в 15:20 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите за 
общински съветници  в Община Средец на 25 октомври 2015г.                

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс от лице 
с представителна власт. ПП „СОЛИДАРНОСТ“ е регистрирана за участие в изборите за 
общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК №38-МИ/НР/12.09.2015г. 

Към предложението са приложени: Заявление от кандидата, че е съгласен да 
бъде регистриран от предложилата го партия за кандидат за общински съветник на 
Община Средец по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс - приложение №62-МИ - 1бр.; 
Декларация по образец от кандидата за кмет или общински съветник, че отговаря на 
условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от Изборния кодекс – приложение №64-МИ - 1.бр.; 
Декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 
от Изборния кодекс - приложение №63-МИ -1.бр.; Изрично писмено пълномощно, 
представено в заверено копие от лицата, упълномощени да представляват партията 
или коалицията пред общинската избирателна комисия. 

Извършени бяха служебна проверки на предоставеното копие от лична карта и 
бяха отбелязани данните от личната карта на кандидата, единния граждански номер, 
постоянния адрес и датата на адресната регистрация. 

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 кандидатска 
листа от политическа партия „СОЛИДАРНОСТ“ с вписани 13 (тринадесет) кандидати за 
участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.15г. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 9 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;) 

 

за - 10, против – няма 
 
Поради изчерпване на дневния ред, в 17.00 ч.заседанието беше закрито.  

 
Председател:  
 
 
подпис 
Ирина Камбурова 

 
Секретар: 
 
 
подпис 
Станислава Джеджева 
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