
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№12/01.10.2015 г.  
 

Днес, 01 октомври 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 назначаване на секционни избирателни комисии на 
територията на Община Средец, за провеждане на избори за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 год 

2. Разни  
 
 На заседанието присъстват, съгласно приложен присъствен списък, 7 членове на 

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кета Георгиева Коларова 

ЧЛЕНОВЕ: Велка Гатева Трифонова 

 Янка Апостолова Въргова 

 Иван Йорданов Цонев 

 Бончо Василев Богданов 

 Дора Стефанова Добрева 

 
Председателят на ОИК констатира, че е налице законоустановеният кворум и 

заседанието може да се проведе. 
Работното заседание на ОИК – Средец бе открито в 15:30ч. 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 7 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова ВърговаИван 
Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова Добрева,  
 
За -7, против -няма 

 
По т. 1 от дневния ред:  

 



Председателят на комисията докладва постъпил допълнителен протокол 
вх.17/01.10.2015год. от общинска администрация с предложенията на кмета на община Средец 
и даде думата на членовете на комисията за мнения и изказвания. 

Председателят предложи да се гласуват предложенията за назначаване на СИК  
„анблок”. Председателя предложи ОИК да назначи представените състави на СИК. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета Георгиева Коларова, 

Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова Въргова,  Иван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора 

Стефанова Добрева, Петя Георгиева Чолакова) 
 

за - 6, против – 1 
 
Г-н Бончо Богданов поиска думата за разяснения на отрицателния вот.  
„Допълнението на представения днес протокол от общинска администрация е 

непълно, неясно и неточно. Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015год. на ЦИК не е 
спазено от ПП”ГЕРБ”., 15 предесдателя- 38,462%, 15 секретаря - 38,462 % и със секциите 
също не съм съгласен. В секция 02 06 002 има 4 представители на ПП”ГЕРБ”-45%, както 
и в секции 02 06 004, 02 06 023, 02 06 034, 02 06 040, 02 06 042, 02 06 043;При проверка 
в предложението на РБ в секция 02 06 00 017 - Георги Григоров Чечев, а в 
предложенивто на кмета на Община Средец – Величка Пенчева, в 02 06 041 – Иванка 
Николова Чечева, а в предложението на Кмета е Соня Радкова Хамбарлиева” 

 
Г-жа Велка Трифонова изрази мнение, че тези 33, 33% посочени в методиката на 

ЦИК се отнасят общо за ръководството на СИК, а не за длъжност председател, 
зам.председател и секретар по отделно и не е налице нарушение на методиката при 
изчисляване съставите СИК. 

 
 
 С вземането на това решение и поради изчерпване на точката от  дневния ред, 
работно заседание на ОИК-Средец бе закрито в 17.00 часа. 

 
30.09.2015г. 
Гр. Средец 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 

 
 
 
 


