
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№/15.10.2015 г.  
 

Днес, 15 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. Упълномощаване на членове на ОИК за получаване на отпечатаните бюлетини. 
2. Промени в СИК. 
3. Определяне на ред, дата и час за провеждане на обучение на членовете на СИК. 
4. Регистрация на застъпници. 
5. Разни. 

 
 На заседанието присъстват, съгласно приложен присъствен списък, 6 членове на 

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кета Георгиева Коларова 

СЕКРЕТАР: Станислава Петкова Джеджева 

ЧЛЕНОВЕ: Бончо Василев Богданов 

 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 16:00ч. 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 6 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, 
Станислава Петкова Джеджева, Кета Георгиева Коларова, Бончо Василев Богданов, 
Ирина Андреева Балджиева, Богдан Иванов Николов) 
 
За -6, против -няма 

 



По т. 1 от дневния ред:  
ОТНОСНО: Относно Упълномощаване на членове на ОИК, които в съответствие с 

т.15 от Решение №2260-МИ от 18.09.2015 г. и Решение №2363-МИ  от 26.09.2015г. на 
ЦИК да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и 
кметове от съответната печатница да подпишат приемно-предавателните протоколи. 

Председателят предложи да се упълномощят членовете на ОИК -  Кета Коларова – 
зам.председател и Бончо Богданов – член на ОИК-Средец  в съответствие с т.15 от Решение 
№2260-МИ от 18.09.2015 г. и Решение №2363-МИ  от 26.09.2015г. на ЦИК да получат 
отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове от съответната 
печатница да подпишат приемно – предавателните протоколи. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за 
решение. 
Гласували поименно 6 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Станислава Петкова 

Джеджева, Кета Георгиева Коларова, Бончо Василев Богданов, Ирина Андреева Балджиева, Богдан 
Иванов Николов) 

 
за -6 , против – 0 
 

По т.2 от дневния ред:  

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в Община Средец, за провеждане на избори за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

С Решение № 126/.01.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Средец са 
назначени съставите на секционните избирателни комисии в Община Средец, за 
провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

В последствие в Общинска избирателна комисия - Средец е подадена молба вх. № 
33/09.10.2015 год. от Йона Николова Чобанова – общински председател/ръководител 
на ПП БСП – Средец, с искане за промяна на състава на секционна избирателна 
комисия в Община Средец, за провеждане на избори за общински съветници и 
кметове на 25 октомври 2015 год.  

Предлагат се като членове в комисия: 

02 06 00 006 вместо Галя Жекова Жекова, да бъде назначена Пенка Димитрова 
Стоянова. 

02 06 00 007 вместо Йорданка Георгиева Бамбарова, да бъде назначена Галя Жекова 
Жекова 

02 06 00 008 вместо Пенка Димитрова Стоянова, да бъде назначена Йорданка 
Георгиева Бамбарова 

02 06 00 017 вместо Кокона Петрова Катърова, да бъде назначен Яни Стоянов Тодоров 

02 06 00 018 вместо Дияна Янева Павлова, да бъде назначена Величка Иванова Хемпел 



В последствие в Общинска избирателна комисия – Средец e подаденa молбa вх. № 
34/10.10.2015 год. от Петко Стоянов Джеджев – общински председател/ръководител 
на коалиция РБ– Средец, с искане за промяна на състава на секционна избирателна 
комисия в Община Средец, за провеждане на избори за общински съветници и 
кметове на 25 октомври 2015 год.  

Предлагат се като членове в комисия: 

02 06 00 010 вместо Керанка Симеонова Гарджева, да бъде назначена Таня Петкова 
Ненкова 

В последствие в Общинска избирателна комисия – Средец e подаденa молбa вх. № 
35/12.10.2015 год. от Божидар Божинов – общински председател/ръководител на ПП 
ГЕРБ– Средец, с искане за промяна на състава на секционна избирателна комисия в 
Община Средец, за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 год.  

Предлагат се като членове в комисия: 

02 06 00 002 вместо Минка Динева Коеджикова, да бъде назначена Даниела 
Михайлова Петрова 

02 06 00 006 вместо Стела Ташева Ташева, да бъде назначена Стела Ташева Адемова 

02 06 00 022 вместо Даниела Михайлова Петрова, да бъде назначен Лазар Златков 
Налбантов  

02 06 00 023 вместо Ирина Ангелова Коджабашева, да бъде назначена Минка Николова 
Жабова  

В последствие в Общинска избирателна комисия – Средец e подаденa молбa вх. № 
36/12.10.2015 год. от Лало Антонов Гюров – общински председател/ръководител на ПП 
ДПС– Средец, с искане за промяна на състава на секционна избирателна комисия в 
Община Средец, за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 год.  

Предлагат се като членове в комисия: 

02 06 00 007 вместо Станчо Иванов Иванов, да бъде назначен Станчо Любомиров 
Гюров 

02 06 00 018 вместо Деница Иванова Симова, да бъде назначена Дияна Янева Павлова 

02 06 00 019 вместо Антон Любомиров Гюров, да бъде назначен Пейо Митков Дамянов  

02 06 00 021 вместо Анка Райчева Рачева, да бъде назначена Недялка Георгиева 
Йорданова  



02 06 00 023 вместо Минка Николова Жабова, да бъде назначена Ирина Ангелова 
Коджабашева  

02 06 00 025 вместо Величка Генова Балева, да бъде назначен Георги Добромиров 
Йотов; 

02 06 00 025 вместо Георги Добромиров Йотов, да бъде назначена Величка Генова 
Балева; 

02 06 00 033 вместо Елена Гинова Арабова, да бъде назначена Пенка Милкова Райкова  

02 06 00 040 вместо Пенка Милкова Райкова, да бъде назначен Станчо Иванов Иванов 

 Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1, т.5 във връзка с чл.89, ал.1, 
чл.92 и чл.93 от Изборния кодекс, като съобрази Решение № 28-МИ/11.09.2015 год. на 
Общинска избирателна комисия - Средец за формиране на единните номера на 
избирателните секции,  Решение № 29/11.09.2015 год. на Общинска избирателна 
комисия – Средец за определяне на числения състав на секционните избирателни 
комисии и Решение № 1984-МИ/НР/08.09.2015 год. на Централната избирателна 
комисия, Председателят предложи да се приемат така предложените промени.  

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
Гласували поименно 6 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Станислава Петкова 

Джеджева, Кета Георгиева Коларова, Бончо Василев Богданов, Ирина Андреева Балджиева, Богдан 
Иванов Николов) 

 
за -6 , против – 0 

 
 

По т.3 от дневния ред:  
 

ОТНОСНО: Определяне на реда, дата, час и място за провеждане на обучение на 
членовете на СИК, назначена за провеждане на изборите за общински съветници и 
кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год. 

Предвид Решение № 2525-МИ/НР/08.10.2015 год. на Централната избирателна 
комисия относно приемане на Методически указания за секционните избирателни 
комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. и Решение № 2523-МИ/НР/08.10.2015 год. на 
Централната избирателна комисия относно приемане на Методически правила за 
дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 
г., и на основание чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление, 

Председателят предложи 



1. Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за 
провеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален 
референдум на 25 октомври 2015 г., да се проведе на 19.10.2015 год. 
(понеделник) от 17:00 часа в Зала №1 в сградата на община Средец. 

На обучението следва да присъстват всички членове на назначената секционна 
избирателна комисия, в това число председател, зам. председател, секретар. 

2. Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за 
провеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален 
референдум на 25 октомври 2015 г., да се проведе от Ирина Камбурова-
Тунтева– Председател на ОИК – Средец, Кета Коларова – зам.председател и 
Бончо Богданов – Член на ОИК- Средец. 

3. Програма за обучение на СИК, както следва: 

  

Тематични модули 

 

1. Организация на работата на СИК – правомощия на СИК; вземане и оформяне на 
решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и 
сигнали на избирателите 

2. Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа – вписване на данни в 
избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и 
оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване 

3. Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на 
изборното помещение – видове изборни книжа и материали; подписване на протоколи 
за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение и кабините за 
гласуване; запечатване на помещението 

4. Изборен ден – начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на 
изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които 
имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната 
активност; взаимодействие с общинската администрация, ОИК и органите на 
Министерството на вътрешните работи 

5. Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване – гласуване на 
избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да 
гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в 
произвеждането на изборите; гласуване на избиратели с увредено зрение или със 
затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за 
гласуване на друго място; необходими документи за гласуване. 



6. Гласуване в подвижна избирателна секция – получаване на книжата и маркиране на 
печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в 
помещението на СИК. 

7. Преброяване на гласовете – бюлетина за гласуване; действителен и недействителен 
глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и 
преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение. 

8. Вписване на данни в секционния протокол – вписване на данни в протокола преди 
отваряне на избирателната кутия; вписване на данни след отварянето на избирателната 
кутия и преброяването на гласовете; чернова за преференции; контроли; подписване; 
поправки и лица, които получават копия от протокола. 

9. Опаковане на изборните книжа и материали и предаване на секционния протокол на 
ОИК – опаковане на изборните книжа и материали; транспортиране и предаване на 
изборните книжа на ОИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на ОИК 

10. Специфики и различия при изборите за общински съветници и за кметове и за 
националния референдум; за специфики при произвеждането на втори тур за избор на 
кметове. 

Общинска избирателна комисия – Средец незабавно да уведоми Централната избирателна 
комисия за проведеното обучение, като посочи броя на присъствалите на обучението членове 
на СИК по секции 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 
Гласували поименно 6 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Станислава Петкова Джеджева, 

Кета Георгиева Коларова, Бончо Василев Богданов, Ирина Андреева Балджиева, Богдан Иванов Николов) 

 
за -6 , против – 0 

 

 
По т.4 от дневния ред:  
ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП ВМРО – Българско 

национално движение в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 
2015 год. 

Постъпило е заявление от ПП ВМРО – Българско национално движение с вх. № 
1/15.10.2015 год. от Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и 
заместващи застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 
2015 год. 

Към заявлението са приложени заявление и списък на застъпниците – на хартиен 
носител и в електронен вид. 

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл.118 от Изборния кодекс, във 
връзка с чл.117, ал.4 от Изборния кодекс, на основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК и като 



съобрази указанията, дадени с Решение № 2113-МИ/11.09.2015 г. на Централната 
избирателна комисия, и въз основа на подадените документи,  

Председателят на Комисията предложи да се регистрира така предложения списък със 
застъпници на ПП ВМРО – Българско национално движение. 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от местна коалиция „НФСБ и 
СЕК” в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Постъпило е заявление от местна коалиция „НФСБ и СЕК” с вх. № 2/15.10.2015 год. от 
Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и заместващи 
застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Към заявлението са приложени заявление и списък на застъпниците – на хартиен 
носител и в електронен вид. 

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл.118 от Изборния кодекс, във 
връзка с чл.117, ал.4 от Изборния кодекс, на основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК и като 
съобрази указанията, дадени с Решение № 2113-МИ/11.09.2015 г. на Централната 
избирателна комисия, и въз основа на подадените документи, 

Председателят на Комисията предложи да се регистрира така предложения списък със 
застъпници на местна коалиция „НФСБ и СЕК”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 
Гласували поименно 6 членове на ОИК: (Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, Станислава Петкова 

Джеджева, Кета Георгиева Коларова, Бончо Василев Богданов, Ирина Андреева Балджиева, Богдан 
Иванов Николов) 

 
за - 6 , против – 0 

 
 С вземането на това решение и поради изчерпване на точките от дневния ред, 
работното заседание на ОИК-Средец бе закрито в 17:00 часа. 

 
15.10.2015г. 
Гр. Средец 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 

 
 

 


