
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№14/09.10.2015 г.  
 

Днес, 09 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 Жалба Вх.№5/08.10.2015г. от Руси Асенов Ангелов, 
упълномощен представител на местна коалиция „НФСБ и СЕК“ 

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 

ЧЛЕНОВЕ: Велка Гатева Трифонова 

 Янка Апостолова Въргова 

 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 в 12:00ч. 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 9 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Кета 
Георгиева Коларова, Велка Гатева Трифонова, Янка Апостолова ВърговаИван 
Йорданов Цонев, Бончо Василев Богданов, Дора Стефанова Добрева, Ирина Андреева 
Балджиева, Петя Георгиева Чолакова) 
 
За -9, против -няма 

 
По т. 1 от дневния ред:  



Относно постъпила Жалба Вх.№5/08.10.2015г от Руси Асенов Ангелов, 
упълномощен представител на местна коалиция „НФСБ и СЕК“. 

Кета Коларова – зам.председател, Янка Въргова – член и Иван Цонев – член, 
посетиха с. Проход с цел проверка на изложеното в Жалбата.  
 

При разглеждане на жалбата ОИК Средец констатира, че работна група от  ОИК-Средец от 
3-ма души в състав – Кета Коларова, Янка Въргова и Иван Цонев са извършили проверка на 
място в с. Проход. При проверката е констатирано, че агитационни материали липсват на 
местата, показани на снимките. На таблото пред кметството са останали кабърчета , както и 
части от син плакат, вероятно на ПП”ГЕРБ”.Освен, че не са открили агитационни материали, 
членовете на комисията са разговаряли с две възрастни жени и продавачка от местния 
магазин, според които кметският наместник не е агитирал в полза на кандидата за кмет на 
община Средец на ПП „ГЕРБ”. Жителите на селото са декларирали, че от 2 дни не са били 
поставяни агитационни материали 

Според Б. Богданов е имало моментна реакция по сваляне на плакатите след 
уведомяването на кметския наместник. 

Въз основа на извършените констатации Комисията гласува дали да се уважи 
жалбата поименно: 

 
И.К. - ПРОТИВ 
К.К. - ЗА 
Б.Б. - ЗА 
П.Ч. - ЗА 
И.Б. - ПРОТИВ 
И.Ц. - ПРОТИВ 
В.Т. – ПРОТИВ 
Я.В. -  ПРОТИВ 
Д.Д. – ПРОТИВ 
 
Следователно, жалбата не се уважава с 6 гласа „против” и 3 гласа „за”. 

 
    По т.2.  г-н Богданов преложи на Комисията: 

   
 

1. Да провери дали е спазена заповедта на Зам.кмета на община Средец- 
№10/39/28.09.2015г. във връзка с местата на агитационните материали - 
да се направи обиколка на града. Общински ред и сигурност да 
премахнат плакатите ако има констатирани нарушения. Комисията да 
извършва периодични проверки относно спазване на посочената 
заповед, като се излъчат работни групи от по 3-ма души. (периодични 
проверки) 

2. Общинска администрация да представи на ОИК заповедите на кметовете 
и кметските наместници, с които са определени местата за поставяне на 
агитационни материали, или да се изиска от Общината да определи 
местата за агитационни материали за отделните населени места, след 
което да изпрати тази заповед на кметовете, кметските наместници и 
ОИК-Средец.  

3. Общинскка администрация – Средец да представи преписка (евентуално 
Заявление и Заповед), по силата на която преписка на  ПП „ГЕРБ“ е 
предоставена възможността да постави предизборен павилион в 
центъра на града.  



 
По така направените предложения започнаха разисквания като общото мнение на 

членовете на Комисията бе решенията да бъдат обобщени като се укаже на общинска 
администрация - Средец да бъде издадена заповед, с която се определят за всяко 
населено място местата за поставяне на агитационни материали, както и да бъде 
извършена проверката по т.1.  

Председателят предложи да се гласува на блок. 
Гласували 9 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, Ирина Андреева Балджиева, Петя Георгиева Чолакова) 

за -9 , против – 0 

 
 
 С вземането на това решение и поради изчерпване на точките от дневния ред, 
работното заседание на ОИК-Средец бе закрито в 13:00 часа. 

 
09.10.2015г. 
Гр. Средец 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 

 
 
 
 


