
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№ 8/22.09.2015 г.  
 

Днес, 22 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 

 Петя Георгиева Чолакова 

 
Председателят на ОИК констатира, че е налице законоустановеният кворум и 

заседанието може да се проведе. 
Заседанието бе открито в 12.30 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 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, Петя Георгиева Чолакова) 

 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 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 22.09.2015г. е постъпило е предложение от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 

като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“ , с което предлага ОИК Средец да регистрира Иван Петков 
Жабов, ЕГН *** като кандидат за кмет на Община Средец в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Предложението е заведено под №3-1/22.09.2015 год. в регистъра на кандидатите за Кмет 
на Община Средец и съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 
кандидата. Същото е подписано от  изрично упълномощено от представляващата партията 
лице. Партията предложител е регистрирана с решение №12/11.09.2015 год. на Общинска 
избирателна комисия Средец за участие в изборите за кмет на община в Община Средец на 
25.10.2015 год.  

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Иван Петков Жабов, ЕГН *** като кандидат за кмет на Община 
Средец в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 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, 
Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 

2 
 



 
1.2 На 22.09.15г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа от 

политическа партия „ГЕРБ“ с вписани 17 (седемнадесет) кандидати за участие в изборите за 
общински съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. от Божидар Тодоров 
Божинов, ЕГН *** като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от 
Бойко Методиев Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“ и е входирано  под № 8-2/22.09.2015 г. в 
09:15 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 „ГЕРБ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници  
в община Средец с Решение на ОИК №11-МИ/НР/11.09.2015г. 

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 „ГЕРБ“ с вписани 17 
(седемнадесет) кандидати: Иван Петков Жабов, Динко Янков Цъцаров, Тодорка Славова 
Георгиева, Николай Иванов Танчев, Стоянка Тодорова Иванова, Мартин Тодоров Джермов, 
Антоанета Станкова Колеолова, Гошо Иванов Атанасов, Яна Иванова Биюкова, Мартин 
Георгиев Клинков, Димо Тодоров Станков, Мирослав Господинов Пенев, Женя Георгиева 
Вълкова, Ваня Кирилова Каравълчева, Величка Костадинова Абрашева, Иван Енчев Коеджиков, 
Яни Димитров Петров 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 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, 
Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 

1.3. На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 
като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Ангел Жеков Ников, издигнат 
от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Дебелт в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Ангел Жеков Ников, издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за 
кмет на кметство с.Дебелт в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 
2015 г. в Община Средец. 

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, 
Петя Георгиева Чолакова) 
 

за - 10, против – няма 

1.4 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 
като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Тодор Киров Атанасов, 
издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Драчево в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Тодор Киров Атанасов, издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за 
кмет на кметство с.Драчево в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 
2015 г. в Община Средец. 

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, 
Петя Георгиева Чолакова) 
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за - 10, против – няма 

1.5 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 
като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Зорница Стоянова Георгиева, 
издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Дюлево в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Зорница Стоянова Георгиева, издигната от ПП „ГЕРБ“  като 
кандидат за кмет на кметство с.Дюлево в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 

1.6 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 
като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Роза Иванова Божинова, 
издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Загорци в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Роза Иванова Божинова, издигната от ПП „ГЕРБ“  като кандидат 
за кмет на кметство с.Загорци в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 
2015 г. в Община Средец. 

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, 
Петя Георгиева Чолакова) 
 

за - 10, против – няма 

1.7 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 
като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Михаил Стефанов Зехтинов, 
издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Зорница в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Михаил Стефанов Зехтинов, издигнат от ПП „ГЕРБ“  като 
кандидат за кмет на кметство с.Зорница в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. в Община Средец. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
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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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.8 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 
като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Огнян Димитров Огнянов, 
издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Момина църква в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Огнян Димитров Огнянов, издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат 
за кмет на кметство с.Момина църква в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.9 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН *** 
като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  
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Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Лиляна Стоянова Ангелова, 
издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Орлинци в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Лиляна Стоянова Ангелова, издигната от ПП „ГЕРБ“  като 
кандидат за кмет на кметство с.Орлинци в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.10 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН 
*** като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Златка Иванова Долапчиева, 
издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Светлина в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

Към предложението са приложени: Заявление от кандидата, че е съгласен да бъде 
регистриран от предложилата го партия за кандидат за кмет на кметство по чл. 414, ал. 1, т. 3 от 
Изборния кодекс - приложение №62-МИ; 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; Декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 
413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс - приложение №63-МИ; Изрично писмено пълномощно, 
представено в заверено копие от лицата, упълномощени да представляват партията или 
коалицията пред общинската избирателна комисия. 
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Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Златка Иванова Долапчиева, издигната от ПП „ГЕРБ“  като 
кандидат за кмет на кметство с.Светлина в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. в Община Средец.  

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.11 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от Божидар Тодоров Божинов, ЕГН 
*** като пълномощник на  Димитър Бойчев Петров, ЕГН ***, упълномощен от Бойко Методиев 
Борисов, представляващ ПП „ГЕРБ“  и е входирано с № 4-3/ 22.09.2015 г. в 9:50 часа в регистъра 
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 
2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Ангел Иванов Ташев, издигнат 
от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за кмет на кметство с.Факия в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Ангел Иванов Ташев, издигнат от ПП „ГЕРБ“  като кандидат за 
кмет на кметство с.Факия в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 
г. в Община Средец.  

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
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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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.12 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вписани 5 (пет) кандидати за участие в изборите за 
общински съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. от Лало Антонов Гюров, ЕГН 
*** като пълномощник на  Ахмед Сюлейман Мехмед, ЕГН ***, упълномощен от Лютви Ахмед 
Местан, представляващ партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и е входирано  под № 9-
2/22.09.2015 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. Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие в 
изборите за общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК №37-
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 Лало Антонов Гюров, Гюро Станчев Гюров, Антон Ончев Митков, 
Анка Райчева Рачева, Асен Митков Калайджиев като кандидати за общински съветници от 
кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за 
общински съветници на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.13 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от политическа 

партия „ЩИТ“ с вписани 17 (седемнадесет) кандидати за участие в изборите за общински 
съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. от Иван Динков Атанасов, ЕГН *** като 
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пълномощник на  Георги Георгиев, представляващ ПП „ЩИТ“ и е входирано  под № 11-
2/22.09.2015 г. в 11:45 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 „ЩИТ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници  
в община Средец с Решение на ОИК №58-МИ/НР/14.09.2015г. 

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 Валентин Костадинов Адамов, Милен Филипов Боянов, Исус 
Иванов Димитров, Андрей Петров Илиев, Стойчо Георгиев Георгиев, Стефан Йорданов Минчев, 
Ангел Иванов Стоянов, Асен Кочев Стоянов, Иван Великов Великов, Велико Стефанов 
Йорданов, Кирил Василев Каракачанов, Ирина Иванова Мишева, Веселин Атанасов Стоянов, 
Минка Николова Илиева, Жана Боянова Ангелова, Живка Василева Йорданова, Минка Иванова 
Атанасова като кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП„ЩИТ“ за 
участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.14 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от политическа 

партия „ДРОМ“ с вписани 13 (тринадесет) кандидати за участие в изборите за общински 
съветници. Предложението е подадено на 21.09.2015г. от Мирослав Михайлов Александров, 
ЕГН *** като пълномощник на  Илия Янков Илиев, представляващ ПП „ДРОМ“ и е входирано  
под № 7-2/21.09.2015 г. в 16:45 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 „ДРОМ“ е регистрирана за участие в изборите за общински 
съветници  в община Средец с Решение на ОИК №56-МИ/НР/14.09.2015г. 

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 

11 
 



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 Карамфил Филипов Боянов Златина Веселинова Стефанова, Иван 
Жечков Димитров, Желязко Минчев Иванов, Иван Асенов Узунов, Станимир Йорданов Стоилов, 
Тодора Гюрова Ковачева, Санди Янков Градев, Златка Янкова Тодорова, Христо Иванов Янков, 
Радослава Сашева Стоянова. Михаил Тодоров Шибилев, Даниел Дафинов Йорданов като 
кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП„ДРОМ“ за участие в изборите 
за общински съветници на 25 октомври 2015 г. в Община Средец;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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.15 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от Земеделски 

съюз „Александър Стамболийски“ с вписани 17 (седемнадесет) кандидати за участие в 
изборите за общински съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. от Чанко Минков 
Божинов, ЕГН *** като пълномощник на  Спас Янев Панчев, ЕГН ***,  представляващ 
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ и е входирано  под № 10-2/22.09.2015 г. в 11:30 
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. Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ е регистрирана за 
участие в изборите за общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК №17-
МИ/НР/11.09.2015г. 

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 Петьо Георгиев Колеолов, Марчо Георгиев Костадинов, Милен 
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Бориславов Божинов, Ивелина Христова Димитрова, Киро Дойков Тодоров, Ивелина Стоянова 
Стоянова, Пенка Монева Динкова, Георги Тодоров Иванов, Стефан Димитров Цолов, Иван 
Димитров Калудов, Тодор Петков Катъров, Стоян Георгиев Георгиев, Валентина Стоянова 
Илиева, Чанко Минков Божинов, Димка Иванова Георгиева, Ганка Стоянова Георгиева, Руси 
Димитров Русев   като кандидати за общински съветници от кандидатската листа на 
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“  за участие в изборите за общински съветници 
на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.16 На 22.09.2015г. е постъпило е предложение от Руси Асенов Ангелов, ЕГН ***  и 

Таня Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев Манев, ЕГН *** и 
Валери Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция „НФСБ и СЕК“ , с 
което предлагат ОИК Средец да регистрира Живко Минков Гърков, ЕГН *** като кандидат за 
кмет на Община Средец в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Предложението е заведено под №4-1/22.09.2015 год. в регистъра на кандидатите за 
Кмет на Община Средец и съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес 
на кандидата. Същото е подписано от  изрично упълномощено от представляващата партията 
лице. Местната коалиция-предложител е регистрирана с решение №40/12.09.2015 год. на 
Общинска избирателна комисия Средец за участие в изборите за кмет на община в Община 
Средец на 25.10.2015 год.  

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Живко Минков Гърков, ЕГН *** като кандидат за кмет на Община 
Средец в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 
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за - 10, против – няма 
 
 
1.17 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от местната 

коалиция „НФСБ и СЕК“ с вписани 11 (единадесет) кандидати за участие в изборите за 
общински съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. от Руси Асенов Ангелов, ЕГН 
***  и Таня Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев Манев, ЕГН *** 
и Валери Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция „НФСБ и СЕК“  и е 
входирано  под № 12-2/22.09.2015 г. в 13:50 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. Местна коалиция „НФСБ и СЕК“  е регистрирана за участие в изборите за 
общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК №41-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 Живко Минков Гърков,  Руси Асенов Ангелов, Таня Ненова 
Тодорова, Петър Марков Джермов, Валери Димитров Ангелов, Бойчо Иванов Колелиев, Светла 
Иванова Джермова, Трифон Илиев Гунев, Кета Михайлова Желязкова, Алекси Христов 
Шидеров, Веселинка Грозданова Цанева като кандидати за общински съветници от 
кандидатската листа на местна коалиция „НФСБ и СЕК“  за участие в изборите за общински 
съветници на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.18 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от партия „НОВА 

АЛТЕРНАТИВА“  с вписани 4 (четирима) кандидати за участие в изборите за общински 
съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. от Стоян Атанасов Атанасов, ЕГН ***  
като пълномощник на  Николай Георгиев Цонев, ЕГН ***, представляващ партия „НОВА 
АЛТЕРНАТИВА“ и е входирано  под № 13-2/22.09.2015 г. в 14:00 часа в регистъра на 
кандидатите за участие в изборите за общински съветници  в Община Средец на 25 октомври 
2015г.                
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Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс от лице с 
представителна власт. Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ е регистрирана за участие в изборите за 
общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК №59-МИ/НР/14.09.2015г. 

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 Андрей Димитров Гюлмезов, Татяна Георгиева Иванова, Георги 
Георгиев Киряков, Стансилава Желязкова Стоянова като кандидати за общински съветници от 
кандидатската листа на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински 
съветници на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.19 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от партия партия 

„Съюз на патриотичните сили „Защита“ с вписани 1 (един) кандидат за участие в изборите за 
общински съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. Трани Стоянов Транев, ЕГН 
***  като пълномощник на  Йордан Петров Величков, ЕГН ***, представляващ партия „Съюз на 
патриотичните сили „Защита“  и е входирано  под № 14-2/22.09.2015 г. в 14:40 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. партия „Съюз на патриотичните сили „Защита“ е регистрирана за 
участие в изборите за общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК №42-
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. 
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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 Иван Петров Даскалов като кандидат за общински съветник от 
кандидатската листа на партия „Съюз на патриотичните сили „Защита“ за участие в изборите 
за общински съветници на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.20 На 22.09.2015г. е постъпило е предложение от Ненчо Атанасов Ненчев, ЕГН *** 

като пълномощник на  Драгомир Иванов Попов, ЕГН ***, упълномощен от Георги Седефчов 
Първанов, представляващ ПП „АБВ“ , с което предлага ОИК Средец да регистрира Ненчо 
Атанасов Ненчев, ЕГН *** като кандидат за кмет на Община Средец в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Предложението е заведено под №5-1/22.09.2015 год. в регистъра на кандидатите за 
Кмет на Община Средец и съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес 
на кандидата. Същото е подписано от  изрично упълномощено от представляващата партията 
лице. Партията предложител е регистрирана с решение №24/11.09.2015 год. на Общинска 
избирателна комисия Средец за участие в изборите за кмет на община в Община Средец на 
25.10.2015 год.  

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Ненчо Атанасов Ненчев, ЕГН *** като кандидат за кмет на 
Община Средец в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.. 

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 
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Въргова, , Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова 
Добрева, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.21 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от партия „АБВ“ с 

вписани 7 (седем) кандидати за участие в изборите за общински съветници. Предложението е 
подадено на 22.09.2015г. от Ненчо Атанасов Ненчев, ЕГН *** като пълномощник на  Драгомир 
Иванов Попов, ЕГН ***, упълномощен от Георги Седефчов Първанов, представляващ ПП „АБВ“ 
и е входирано  под № 15-2/22.09.2015 г. в 15:00 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. Партия „АБВ“ е регистрирана за участие в изборите за общински 
съветници  в община Средец с Решение на ОИК №25-МИ/НР/11.09.2015г. 

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 Ненчо Атанасов Ненчев, Станимир Желев Андонов, Неда Калчева 
Калчева, Кичка Георгиева Михайлова,  Атанас Николов Турлаков, Милчо Колев Янев, Вълчо 
Янев Вълчев, като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на партия „АБВ“   за 
участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 

1.22 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от от от Ненчо Атанасов Ненчев, ЕГН *** 
като пълномощник на  Драгомир Иванов Попов, ЕГН ***, упълномощен от Георги Седефчов 
Първанов, представляващ ПП „АБВ“  и е входирано с № 6-3/ 22.09.2015 г. в 15:35 часа в 
регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 
октомври 2015г.  

17 
 



Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Вълчо Янев Вълчев, издигнат 
от ПП „АБВ“  като кандидат за кмет на кметство с.Дюлево в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Вълчо Янев Вълчев, издигнат от ПП „АБВ“  като кандидат за кмет 
на кметство с.Дюлево в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в 
Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
1.23 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от партия партия 

„Българска Социалдемокрация“  с вписани 4 (четири) кандидати за участие в изборите за 
общински съветници. Предложението е подадено на 22.09.2015г. Павлин Николов Мраков, ЕГН 
***  като пълномощник на  Александър Трифонов томов, ЕГН ***, представляващ партия 
„Българска Социалдемокрация“ и е входирано  под № 16-2/22.09.2015 г. в 15:30 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. Партия „Българска Социалдемокрация“  е регистрирана за участие в 
изборите за общински съветници  в община Средец с Решение на ОИК №18-
МИ/НР/11.09.2015г. 

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. 
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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 Павлин Николов Марков, Диян Николов Гайдов, Яни Николов 
Марков, Данчо Петров Георгиев като кандидат за общински съветник от кандидатската листа 
на партия „Българска Социалдемокрация“ за участие в изборите за общински съветници на 
25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.24 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от Павлин Николов Мраков, ЕГН ***  
като пълномощник на  Александър Трифонов томов, ЕГН *** и е входирано с № 6-3/ 22.09.2015 
г. в 15:35 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство в Община 
Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Яни Николов Марков, издигнат 
от партия „Българска Социалдемокрация“  като кандидат за кмет на кметство с.Светлина в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Яни Николов Марков, издигнат от партия „Българска 
Социалдемокрация“  като кандидат за кмет на кметство с.Светлина в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
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1.25 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от Руси Асенов Ангелов, ЕГН ***  и Таня 
Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев Манев, ЕГН *** и Валери 
Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция „НФСБ и СЕК“   и е 
входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите 
за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Иванка Атанасова Ангелова, 
издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Дебелт в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Иванка Атанасова Ангелова, издигнат от местната коалиция 
„НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Дебелт в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.26 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от Руси Асенов Ангелов, ЕГН ***  и Таня 
Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев Манев, ЕГН *** и Валери 
Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция „НФСБ и СЕК“   и е 
входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите 
за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Кирил  Адамов Стоянов, 
издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Драчево в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Кирил  Адамов Стоянов, издигнат от местната коалиция „НФСБ и 
СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Драчево изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.27 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от предложение от Руси Асенов 
Ангелов, ЕГН ***  и Таня Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев 
Манев, ЕГН *** и Валери Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция 
„НФСБ и СЕК“   и е входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за 
участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Кети Богданова Гайдарова, 
издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Дюлево в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Кети Богданова Гайдарова, издигнат от местната коалиция 
„НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Дюлево в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
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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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 

1.28 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от предложение от Руси Асенов 
Ангелов, ЕГН ***  и Таня Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев 
Манев, ЕГН *** и Валери Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция 
„НФСБ и СЕК“   и е входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за 
участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Наско Иванов Ковачев, 
издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Загорци в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Наско Иванов Ковачев, издигнат от местната коалиция „НФСБ и 
СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Загорци в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.29 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от предложение от Руси Асенов 
Ангелов, ЕГН ***  и Таня Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев 
Манев, ЕГН *** и Валери Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция 
„НФСБ и СЕК“   и е входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за 
участие в изборите за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  
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Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Иванка Иванова Иванова, 
издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Зорница в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Иванка Иванова Иванова, издигнат от местната коалиция „НФСБ 
и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Зорница в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

1.30 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от Руси Асенов Ангелов, ЕГН ***  и Таня 
Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев Манев, ЕГН *** и Валери 
Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция „НФСБ и СЕК“   и е 
входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите 
за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Димитър Николов Пиперков, 
издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Момина 
църква в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община 
Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
регистрация. 
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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 Димитър Николов Пиперков, издигнат от местната коалиция 
„НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Момина църква в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

 
1.31 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от Руси Асенов Ангелов, ЕГН ***  и Таня 

Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев Манев, ЕГН *** и Валери 
Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция „НФСБ и СЕК“   и е 
входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите 
за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Никола Димитров 
Парашкевов, издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство 
с.Светлина в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община 
Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Никола Димитров Парашкевов, издигнат от местната коалиция 
„НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Светлина в изборите за общински съветници 
и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
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1.32 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от Руси Асенов Ангелов, ЕГН ***  и Таня 

Ненкова Тодорова, ЕГН ***  като пълномощници на  Георги Василев Манев, ЕГН *** и Валери 
Симеонов Симеонов, ЕГН ***   представляващи местната коалиция „НФСБ и СЕК“   и е 
входирано с № 5-3/ 22.09.2015 г. в 15:40 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите 
за кмет на кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Георги Стоянов Камалиев, 
издигнат от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Факия в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Георги Стоянов Камалиев, издигнат от местната коалиция „НФСБ 
и СЕК“ като кандидат за кмет на кметство с.Факия в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 

 
1.33 Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от политическа 

партия „АТАКА“ с вписани 4 (четири) кандидати за участие в изборите за общински съветници. 
Предложението е подадено на 22.09.2015г. от Величка Димитрова Тодорова, ЕГН *** като 
пълномощник на  Волен Николов Сидеров, представляващ ПП „АТАКА“ и е входирано  под № 
17-2/22.09.2015 г. в 16:45 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 „АТАКА“ е регистрирана за участие в изборите за общински 
съветници  в община Средец с Решение на ОИК №45-МИ/НР/14.09.2015г. 

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. 
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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 Калинка Тодорова Йонева, Стоян Димитров Тонев, Стоян Згуров 
Стоянов, Румен Борисов Петров  като кандидати за общински съветници от кандидатската 
листа на ПП„АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. в 
Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
 
 
 
1.34 На 22.09.2015г. е постъпило предложение от Величка Димитрова Тодорова, ЕГН 

*** като пълномощник на  Волен Николов Сидеров, представляващ ПП „АТАКА“ и е входирано 
с № 8-3/ 22.09.2015 г. в 16:45 часа в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на 
кметство в Община Средец на 25 октомври 2015г.  

Със заявлението се предлага ОИК Средец да регистрира Георги Пенев Томов, издигнат 
от ПП „АТАКА“ като кандидат за кмет на кметство с.Зорница в изборите за общински съветници 
и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Средец. 

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

Извършена бе служебна проверка и бяха отбелязани данните от личната карта на 
кандидата, единния граждански номер , постоянния му адрес и датата на адресната му 
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 Георги Пенев Томов, издигнат от ПП „АТАКА“ като кандидат за 
кмет на кметство с.Зорница в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 
2015 г. в Община Средец. 

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, Петя Георгиева Чолакова) 

 

за - 10, против – няма 
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Поради изчерпване на дневния ред, в 18.30 ч.заседанието беше закрито.  
 

Председател:  
 
 
подпис 
Ирина Камбурова 

 
Секретар: 
 
 
подпис 
Станислава Джеджева 
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