
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№16/21.10.2015 г.  
 

Днес, 20 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. Промени в СИК. 
2. Регистрация на застъпници. 
3. Взимане на решение за одобряване на образец на Бланка – чернова за отчитане 

на преференциите от гласуването за общински съветници. 
4. Заместващи застъпници 
5. Сигнал от ПП ГЕРБ. 
6. Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия – 

Средец, които съвместно с общинската администрация да снабдят секционните 
избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни 
списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира 
тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране в 
предизборния ден, за провеждане на изборите за общински съветници и 
кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год.. 
 
 На заседанието присъстват, съгласно приложен присъствен списък, 6 членове на 

ОИК, а именно:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кета Георгиева Коларова 

 Янка Апостолова Въргова 

ЧЛЕНОВЕ: Бончо Василев Богданов 

 Велка Гатева Трифонова 

 Богдан Иванов Николов 

 Иван Йорданов Цонев 

 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 13:00ч. от  Зам.председателя 

на ОИК-Средец, г-жа Коларова, 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: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 
За -7, против -няма 

 
 
 
 
По т.1 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. 
№ 46/18.10.2015 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 00 042 вместо Таня Михова Михова, да бъде назначена Милка Кирова Иванова 

02 06 00 042 вместо Милка Кирова Иванова, да бъде назначена Таня Михова Михова 

02 06 00 029 вместо Стоянка Димова Христова, да бъде назначена Вълчо Цанев 
Семерджиев 

02 06 00 028 вместо Митра Атанасова Михайлова, да бъде назначен Мара Николова 
Бакалова 

02 06 00 028 вместо Мара Николова Бакалова, да бъде назначена Митра Атанасова 
Михайлова 

ОТНОСНО: Промяна на 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 e подаденa молбa вх. 
№ 59/20.10.2015 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 00 001 вместо Нела Желязкова Йорданова, да бъде назначен Таня Радева 
Арабова 

02 06 00 020 вместо Таня Радева Арабова, да бъде назначен Васил Василев Иванов 

02 06 00 010 вместо Дарина Михова Овчарова, да бъде назначена Златка Стоева 
Георгиева  

02 06 00 034 вместо Златка Стоева Георгиева, да бъде назначена Дарина Михова 
Овчарова 

02 06 00 017 вместо Дияна Янева Павлова, да бъде назначена Христина Димитрова 
Симова 

02 06 00 018 вместо Христина Димитрова Симова, да бъде назначен Суна Левентовна 
Пъдарова 

02 06 00 028 вместо Антон Станчев Гюров, да бъде назначена Димо Митев Златаров 

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 Йовка Димитрова 
Стойчева 

02 06 00 038 вместо Донка Русева Чолакова, да бъде назначена Пейо Митков Дамянов 

02 06 00 019 вместо Елена Николаевна Проданова, да бъде назначен Донка Русева 
Чолакова 

02 06 00 019 вместо Антон Любомиров Гюров, да бъде назначена Елена Николаевна 
Проданова 

02 06 00 038 вместо Цвятко Иванов Иванов, да бъде назначена Донка Великова 
Павлова  

02 06 00 037 вместо Живка Илиева Стоянова, да бъде назначен Михаил Петров Илиев 



02 06 00 011 вместо Димо Митев Златаров, да бъде назначен Йовка Тодорова 
Дамянова 

 

ОТНОСНО: Промяна на 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 e подаденa молбa вх. 
№ 60/20.10.2015 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 00 039 вместо Андрейчо Великов Чочев, да бъде назначена Виолета Михайлова 
Михайлова 

 

 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.  

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова Въргова, 
Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван Йорданов Цонев, 
Петя Георгиева Чолакова) 
 
За -7, против -няма 
 

 
По т.2 от дневния ред:  
 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „Солидарност” в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Постъпило е заявление от ПП „Солидарност” с вх. № 3/18.10.2015 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 „Солидарност”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от партия Земеделски съюз „Ал. 
Стамболийски” в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Постъпило е заявление от партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”с вх. № 
4/19.10.2015 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 партия Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ДРОМ” в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 



Постъпило е заявление от ПП „ДРОМ” с вх. № 5/19.10.2015 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 „ДРОМ”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 

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. № 
1-1/16.10.2015 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”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 



 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ГЕРБ” в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ” с вх. № 6/20.10.2015 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 „ГЕРБ”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 

За -7, против -няма 
 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „БСП” в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Постъпило е заявление от ПП „БСП” с вх. № 7/20.10.2015 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 „БСП”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 



Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 
 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ЩИТ” в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Постъпило е заявление от ПП „ЩИТ” с вх. № 8/21.10.2015 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 „ЩИТ”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „Български 
демократически форум” в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 
2015 год. 

Постъпило е заявление от ПП „Български демократически форум” с вх. № 
9/21.10.2015 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 „Български демократически форум”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против –няма 
 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ДПС-Движение за права и 
свободи” в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. 

Постъпило е заявление от ПП „ДПС-Движение за права и свободи” с вх. № 
10/21.10.2015 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 „ДПС=Движение за права и свободи”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против –няма 
 

 
По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за одобряване на образец на Бланка-

чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год 

На основание чл.87, ал.1, т.1, във връзка с чл.215, ал.1, т.8, чл.281, ал.2, чл.378 и 
чл.440, ал.2 от Избирателния кодекс и в изпълнение на Решение № 634-НС/МИ от 
22.07.2014 год. на ЦИК, относно преброяване на преференции (предпочитания) при 
произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за 
общински съветници и във връзка с Писмо, изх.№ МИ-15-1426/19.10.2015 год. на ЦИК, 
Общинска 

Председателят предложи: 



1.Да се одобри образец на Бланка-чернова за отчитане на преференциите от 
гласуването за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 год. 

2.Образецът да се предостави на общинска администрация за отпечатване на бланки-
чернови за всяка секционна избирателна комисия. 

3.Бланките-чернови да се предоставят на секционна избирателна комисия заедно с 
книжата и материалите в изборния ден. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 

 

По т.4 от дневния ред: 

ОТНОСНО: Промяна в списъка за застъпници. 

  Постъпило е заявление за промяна на застъпник с вх. № 52/19.10.2015 г. от 
местна коалиция „НФСБ и СЕК” с всички необходими документи. Спазена е 
процедурата относно предварителната проверка на списъка за регистриране на 
заместващи застъпници. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.87 ал.1 т.18, във връзка с чл.118 от 
ИК и във връзка с решение № 2113 – МИ 11.09.2015 г на ЦИК. 

Председателят предложи: 

ДА СЕ ЗАЛИЧИ регистрацията на следния застъпник от застъпници от местна коалиция 
„НФСБ и СЕК”, както следва: 

№ Собствено, бащино и фамилно име на застъпника ЕГН на застъпника 

3 Дияна Василева Иванова ............................... 

Да се анулира удостоверение № 2-3 от  16.10.2015 г. за регистриран застъпник на 
кандидатската листа регистрирана от местна коалиция „НФСБ и СЕК”.  

ДА СЕ РEГИСТРИРА заместващ застъпник от местна коалиция „НФСБ и СЕК”, както 
следва: 

№ Собствено, бащино и фамилно име на застъпника ЕГН на застъпника 

3 Димитрина Петрова Маврова ............................... 



Да се издаде удостоверение на регистрирания застъпник в един екземпляр по 
утвърдения образец от ЦИК . 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 

По т.5 от дневния ред: Сигнал от ПП ГЕРБ 

ОТНОСНО:Постъпил Сигнал от ПП ГЕРБ  №48/18.10.2015г. във връзка с провеждане на 
неправомерна изборна агитация от страна на ПП БСП. 

В Сигнала е изложено нарушение на чл.183, ал.1 и 2 ои ИК. Твърди се, че на 
17.10.2016г в с. Факия, община Средец, представителите на ПП БСП са обявили дата, 
час и място на провеждане на предизборно събрание, като в нарушение на чл.183, ал.1 
и 2 ои ИК са залепили изборна бюлетина, с обозначен номер и кандидат. 

Към жалбата са приложени: Копие от пълномощно №010/17/08/2015г и фотокопия 
на незаконни предизборни материали. 

Извършена е проверка на място, при която е съставен Протокол от представители на 
ОИК-Средец – Станислава Джеджева (секретар) и Богдан Николов (член). 

Сигналът беше подложен на разискване. Бяха изложени мнения ЗА и ПРОТИВ. 
Председателят предложи на поименно гласуване следния проект за решение – Да бъде уважен 
Сигнала на ПП ГЕРБ и да бъде съставен акт за нарушение. 

К.Коларова – ПРОТИВ; Б.Богданов – ПРОТИВ; П.Чолакова – ПРОТИВ;  

Б.Николов – ЗА; Ив.Цонев – ЗА; Я.Въргова – ЗА; В.Трифонова – ЗА 

За - 4, против - 3 

ОИК-Средец оставя без уважение Сигнала от ПП ГЕРБ. 

По т.6 от дневния ред:  

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия – 
Средец, които съвместно с общинската администрация да снабдят секционните 
избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни 
списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното 
съхранение, разпределение по секции и транспортиране в предизборния ден, за 
провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум 
на 25 октомври 2015 год. 

Председателят предложи: 



Да се определят и упълномощят, заедно и поотделно, членове от Общинска 
избирателна комисия – Средец, които съвместно с общинската администрация да 
снабдят секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за 
гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и 
контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране в 
предизборния ден, за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и 
национален референдум на 25 октомври 2015 год., както следва: 

1 Бончо Богданов 

2.Богдан Николов 

Упълномощените членове на ОИК – Средец да подписват всички необходими 
документи. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проект за решение. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Кета Георгиева Коларова, Янка Апостолова 
Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева Трифонова, Богдан Иванов Николов, Иван 
Йорданов Цонев, Петя Георгиева Чолакова) 
 

За -7, против -няма 
 

 
 
 С вземането на това решение и поради изчерпване на точките от дневния ред, 
работното заседание на ОИК-Средец бе закрито в 14:30 часа. 

 
21.10.2015г. 
Гр. Средец 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 

 
 

 


