
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 168-МИ 

Средец, 25.10.2015 г.  
 
 

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. № 
79/25.10.2015 год. от Ненчо Ненчев – общински председател/ръководител на ПП 
„АБВ“– 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 00 041 вместо Диана Жекова Божилова, да бъде назначена Станка Димитрова 
Маврова 

Общинска избирателна комисия – Средец счита, че така отправеното искане е 
допустимо, поради което следва да бъде уважено. 

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, Общинска избирателна комисия – Средец, 

  

Р Е Ш И: 

  

ИЗВЪРШВА промяна в състава секционна избирателна комисия: 



№ 02 06 00 041в гр.Средец, Община Средец, за провеждане на избори за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 год., както освобождава като член на 
комисия Диана Жекова Божилова, ЕГН -------, като вместо него назначава като член на 
комисията Станка Димитрова Маврова, ЕГН ---------. 

Анулира удостоверението, издадено на Диана Жекова Божилова. 

На Станка Димитрова Маврова да се издаде удостоверение по образец; 

Настоящето решение е неразделна част от  Решение № 126/01.10.2015 год. на 
Общинска избирателна комисия – Средец. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на 
чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна 
комисия. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 
 
 


