
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№13/06.10.2015 г.  
 

Днес, 06 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. Разглеждане на т.2 от Решение №124-МИ/НР от 29.09.2015г. на ОИК-Средец във 
връзка с жалбата на Руси Асенов Ангелов по указание на ЦИК. 

2. Разглеждане на постъпила Жалба от ПП ГЕРБ Вх № 21 .от 06.10.2015г., 11:30ч. в 
ОИК – Средец препратена по компетенция от ЦИК. 

3. Разни. 
 
 На заседанието присъстват, съгласно приложен присъствен списък, 10 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 

 Иван Йорданов Цонев 

 Бончо Василев Богданов 

 Дора Стефанова Добрева 

 Ирина Андреева Балджиева 

 Богдан Иванов Николов 

 
Председателят на ОИК констатира, че е налице законоустановеният кворум и 

заседанието може да се проведе. 
Работното заседание на ОИК – Средец бе открито в 18:00ч. 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, 
Станислава Петкова Джеджева, Кета Георгиева Коларова, Велка Гатева Трифонова, 
Янка Апостолова ВърговаИван Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора 
Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева, Богдан Иванов Николов) 



 
За -10, против -няма 

 
По т. 1 от дневния ред:  
ОТНОСНО: указания на ЦИК, дадени с Решение 2502-МИ от 05.10.2015год. за 

преразглeждане на т.2 от жалба на Руси Асенов Ангелов, упълномощен представител 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 

 
Съгласно дадените на ОИК Средец с Решение 2502-МИ от 05.10.2015год. на ЦИК указания 

за преразглеждане  на т.2 от подадената от Руси Асенов Ангелов, упълномощен представител 
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,  ОИК с писмо изх.№ 38/06.10.2015год. е изискала от Общинска 
администрация-Средец да бъдат представени заверени копия на пътните листи  на служебния 
автомобил „Пежо”, рег. №ДР  3949. 

С писмо изх.№30-00-26/06.10.2015год. секретарят на Община Средец е предоставил 
информация, видно от която за автомобила няма издавани пътни листи за периода 25-
26.09.2015год. 

Предвид изложеното Председателят предложи на Комисията да преминат към вземане 
на решение за 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  по т.2  от жалбата на Руси Асенов Ангелов, 
упълномощен представител на местна коалиция „НФСБ и СЕК“ 

Председателят предложи да се остави без уважение т.2  от жалбата на Руси Асенов 
Ангелов, упълномощен представител на местна коалиция „НФСБ и СЕК“ като неоснователна и 
недоказана. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Станислава Петкова 

Джеджева, Кета Георгиева Коларова, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова Въргова,  Иван Йорданов Цонев, 
Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева, Богдан Иванов 
Николов) 

 
за -9 , против – 1 
 

По т.2 от дневния ред:  
ОТНОСНО: изпратена по компетентност от ЦИК жалба от ПП”ГЕРБ”. 
 
Постъпила е жалба от ПП”ГЕРБ” относно неправомерна политическа агитация в 

електронен сайт SOS-sredets.com. 
В жалбата са изложени оплаквания, че са нарушени чл.180, чл.189 и чл.198, ал.5 от 

Изборния кодекс, твърди се, че в сайта е публикувано интервю  с Живко Гърков,  кандидат за 
кмет на местна коалиция „НФСБ и СЕК”, което е анонимно, както и че в сайта няма каре за 
контакти, нито е посочено юридическо лице, което стои зад сайта. 

Към жалбата са приложени доказателства- извадка от интернет сайта и пълномощно; 
 
При разглеждане на жалбата ОИК Средец констатира, че за да се произнесе по жалбата 

следва да се поиска предоставяне на допълнителна информация относно доставчика на 
медийната услуга 



Предвид изложеното Председателят предложи да бъде изпратено писмо до РУП Средец 
с искане за предоставяне на допълнителна информация и оказване на съдействие за 
установяване на доставчика на медийната услуга в електронен сайт SOS-sredets.com. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
Гласували поименно 10 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Станислава Петкова 

Джеджева, Кета Георгиева Коларова, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова Въргова,  Иван Йорданов Цонев, 

Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева Балджиева, Богдан Иванов 
Николов) 

 
за -10 , против – 0 

 
 С вземането на това решение и поради изчерпване на точките от дневния ред, 
работното заседание на ОИК-Средец бе закрито в 19:00 часа. 

 
06.10.2015г. 
Гр. Средец 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 

 
 
 
 


