
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

№17/22.10.2015 г.  
 

Днес, 22 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. Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия – 

Средец, за получаване на бюлетини 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:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Камбурова - Тунтева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кета Георгиева Коларова 

СЕКРЕТАР: Станислава Джеджева 

 Янка Апостолова Въргова 

ЧЛЕНОВЕ: Бончо Василев Богданов 

 Велка Гатева Трифонова 

 Ирина Балджиева 

 
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 7 членове на ОИК: (Ирина Камбурова – Тунтева,Кета Георгиева 
Коларова, Станислава Джеджева, Янка Апостолова Въргова, Бончо Василев Богданов, 
Велка Гатева Трифонова,Ирина Балджиева) 
 
За -7, против -няма 



 
 
 
 
По т.1 от дневния ред:  

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. № 
65/22.10.2015 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 00 033 вместо Иванка Димитрова Цъцарова, да бъде назначена Силвия Иванова 
Стоянова 

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. № 
68/22.10.2015 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 00 020 вместо Албена Александрова Маврова, да бъде назначена Катерина 
Желева Колева 

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. № 
69/22.10.2015 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 00 038 вместо Донка Великова Павлова, да бъде назначена Желязка Георгиева 
Драгоманска 

 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:(Ирина Камбурова – Тунтева,Кета Георгиева Коларова, 
Станислава Джеджева, Янка Апостолова Въргова, Бончо Василев Богданов, Велка Гатева 
Трифонова,Ирина Балджиева) 
 
За -7, против -няма 
 

 
По т.2 от дневния ред:  

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

Постъпило е заявление ПП „Български демократичен център”  с вх. № 11/22.10.2015 
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 демократичен център”. 

Председателя подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 



Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Ирина Камбурова – Тунтева,Кета Георгиева 
Коларова, Станислава Джеджева, Янка Апостолова Въргова, Бончо Василев Богданов, 
Велка Гатева Трифонова,Ирина Балджиева) 

За -7, против -няма 
 
По т.3 от дневния ред:  
 

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. 

На основание Решение №2260-МИ от 18.09.2015 г. и Решение №2363-МИ  от 26.09.2015г. на 
ЦИК 

Председателят предложи: Богдан Николов и Янка Въргова. 

Председателят подложи на поименно гласуване така предложения проекти за решения. 

Гласували поименно 7 членове на ОИК: (Ирина Камбурова – Тунтева,Кета Георгиева 
Коларова, Станислава Джеджева, Янка Апостолова Въргова, Бончо Василев Богданов, 
Велка Гатева Трифонова,Ирина Балджиева) 

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 16:30 часа. 

 
22.10.2015г. 
Гр. Средец 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 

 
 

 


