
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№10/29.09.2015 г.  
 

Днес, 29 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. Вземане на решение относно постъпила жалба от Руси Асенов Ангелов и Таня Ненова 
Тодорова, упълномощени преставители на местна коалиция „НФСБ и СЕК“ относно 
създаване на неравни условия и нарушаване на правата за участие и отразяване на 
предизборната кампания за изборите за общински съветници, кмет на Община Средец 
и кметове на кметства на 25 октомври 2015 г. на територията на община Средец; 

2. Вземане на решение относно назначаване на секционни избирателни комисии на 
територията на Община Средец, за провеждане на избори за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 год 

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

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кета Георгиева Коларова 

ЧЛЕНОВЕ: Велка Гатева Трифонова 

 Янка Апостолова Въргова 

 Богдан Иванов Николов 

 Иван Йорданов Цонев 

 Бончо Василев Богданов 

 Дора Стефанова Добрева 

 Ирина Андреева Балджиева 

 Петя Георгиева Чолакова 

 
Председателят на ОИК констатира, че е налице законоустановеният кворум и 

заседанието може да се проведе. 
Работното заседание на ОИК – Средец бе открито от  председателя на ОИК-

Средец, г-жа Камбурова, след което предложи да се гласува така определения Дневен 
ред.  

Председателят покани присъстващите да направят коментари и предложения по 
дневния ред. Такива не бяха направени. Подложен беше на гласуване проектът за 
дневен ред.  
 



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

 
 
По т. 1 от дневния ред:  
Разглеждане на постъпилата жалба. Председателят представи на членовете на комисията 

постъпилата жалба, както и приложените към нея доказателства -1 брой снимка и текстови и 
снимков материал и даде думата на членовете на комисията за мнения и предложения. 

Думата взе г-жа Ирина Балджиева- член на ОИК Средец.  
Тя изрази мнение, че жалбата е изцяло неоснователна и в трите пункта. Изложи мотиви, 

че не са налице доказателства относно твърдяните обстоятелства, а именно: от снимковия и 
текстови материал не е видно г-н Жабов да е извършвал действия, представляващи 
предизборна агитация, нито пък се установява използване на служебен транспорт или 
служебни авоари с предизборна цел. Що се отнася до т.3 от жалбата, г-жа Балджиева счита, че 
относно посочените кметски наместници на с.Момина църква и с.Факия, макар и същите да са 
понастоящем кандидати за кметове, не е налице изискването същите да ползват отпуск за 
времето до изборите и няма пречка същите да изпълняват служебните си задължения. 

Председателят на ОИК предостави думата на г-жа Въргова, която се присъедини изцяло 
към изразеното от г-жа Балджиева мнение и заяви, че жалбата следва да се отхвърли. 

Последователно думата взеха г-жа Коларова и г-н Николов, които заявиха, че няма 
никакви конкретни доказателства за твърдяните нарушения, поради което са против 
уважаването на жалбата. 

Думата взе г-н Богданов, член на комисията, който изрази мнение, обратно на мненията 
на останалите членове. Той заяви, че жалбата е изцяло основателна. По първа точка от жалбата 
са представени достатъчно доказателства в подкрепа на твърдяното. По точка две, 
нарушенията са видни от всички, но никой не реагира. По т.3, г-н Богданов изрази мнение, че 
съгласно параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби на ИК, след като населените 
места са придобили статут на кметства, то кметските наместници, регистрирани за кметове, 
следва да са в отпуск и да имат заместници, които да изпълняват техните функции. 

След направените раизсквания и изказвания председателят предложи да се пристъпи 
към гласуване. 

При проведенето поименно гласуване бяха уставени следните резултати: 
От присъствали на заседанието 10 члена на ОИК за уважаване на жалбата гласува един член –
Бончо Богданов; За оставяне на жалбата без уважение гласуваха 9 члена на комисията - Ирина 
Камбурова-Тунтева, Кета Коларова, Ирина Балджиева, Богдан Николов, Янка Въргова, Велка 
Трифонова, Дора Добрева, Иван Цонев, Петя Чолакова; 

Предвид изложеното и на  основание чл.200, ал.4 от Изборния кодекс ОИК Средец 
Оставя без уважение жалбата  на Местна коалиция „НФСБ и СЕК“ относно създаване на 
неравни условия и нарушаване на правата за участие и отразяване на предизборната кампания  
за избор на общински съветници, кмет на Община Средец и кметове на кметства на 25 
октомври 2015 г. на територията на община Средец като неоснователна. 
 

за - 1, против – 9 
 
По точка 2 от дневния ред: 

Предесателят докладва, че на 24.09.2015год. Общинска администрация – Средец е 
внесла в ОИК Средец  протокол от проведени консултации с упълномощени представители на 
парламентарно представени партии и коалиции във връзка с назначаване на СИК. 

ОИК Средец  като разгледа представения протокол, ведно със списъци -предложения на 
партиите и коалициите за техни представители в СИК-овете намира, че са налице нарушения 
при разпределянето броя на членовете като това разпределение не е извършено съобразно 
методиката на ЦИК посочена в Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015год. 



Това размиване касае  както общия брой на членовете на СИК-овете по партии, така също 
и разпрделението на ръководството и членовете на комисиите; 

Предвид изложеното и на  основание чл.87, ал.1, т.5 и чл.89 от Изборния кодекс ОИК 
Средец РЕШИ: Не назначава съставите на СИК за провеждане на изборите за общински 
съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год. 
Връща протокол от консултации с упълномощени представители и списъци на СИК-овете 

за Община Средец на общинска администрация-Средец, с указания да бъдат отстранени 
посочените нарушения като се съобрази методиката на ЦИК посочена в Решение №1984-
МИ/НР от 08.09.2015год. 

Дава срок за представяне на протокол и списъци на СИК-ове до 01.10.2015год., 10, 
00часа; 

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

за - 10, против – 0 
 
 С вземането на това решение и поради изчерпване на последната точка в дневния 
ред, работно заседание на ОИК-Средец бе закрито в 15.00 часа. 

 
29.09.2015г. 
Гр. Средец 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 

 
 
 
 


