
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 

М Е С Т Е Н     Р Е Ф Е Р Е Н Д У М 

за отделяне на  с.Черни връх от община Камено 

 и присъединяването му към община Бургас. 

 

     На 7 АПРИЛ 2013 г. ще се проведе местен референдум относно отделяне на  

с.Черни връх от община Камено и присъединяването му към община Бургас. 

Жителите на с.Черни връх ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния 

ВЪПРОС НА  МЕСТНИЯ РЕФЕРЕНДУМ: 

„Желаете ли с.Черни връх да се отдели от община Камено и да премине към община 

Бургас”. 

МОТИВИ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ИЗРАЗЕНИ В СТАНОВИЩЕ НА 

КМЕТА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО: 

1. Село Черни връх се намира на 30 км. от гр.Камено и на 8 км. от гр.Бургас. 

2. При посещението си в община Камено жителите на селото преминават през 

с.Братово, което е към община Бургас, което представлява един абсурд. 

3. Транспортната връзка с Общината е два пъти седмично. През останалите дни от 

седмицата пътуващите идват в гр.Бургас и после отиват в гр.Камено. 

4. 90 % от учащите са деца, които учат в училищата в жк.Меден рудник. 

5. Промишлената зона на гр.Бургас се разширява в посока към с.Черни връх.Ще 

дойде време когато този процес за който ние сега настояваме ще стане неизбежен. 

6. Преминавайки към община Бургас ще се осигури по-благоприятна среда за 

задоволяване на ежедневните потребности на населението от здравни, социални, 

културни, търговски, транспортни, финансови, съдебни и други услуги, защото 

личните лекари на населението са в гр.Бургас, както и специалистите към които при 

здравословни проблеми се обръщат хората. 

7. Село Черни връх се намира в съдебния район на Бургаски районен съд. 

8. За пенсионни и осигурителни услуги също се пътува до гр.Бургас. Проблемите 

които стоят за разрешаване в селото са проблеми за всяко едно населено място. 

             



НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА: 

Какво означава гласуване с „ДА“: 

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за отделяне на с.Черни връх от община 

Камено  и преминаване към община Бургас. 

Какво означава гласуване с „НЕ“: 

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против отделяне на с.Черни връх от 

община Камено  и преминаване към община Бургас. 

  

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:  

Време за произвеждане на референдума: 

В изпълнение на чл. 30 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление Общински съвет Камено определи дата за 

провеждане на местния референдум: 7 април 2013 г. (неделя). 

Място за произвеждане на референдума: 

Гласуването се провежда в избирателна секция № 02 08 00 020 на територията на 

с.Черни връх в сградата на Читалището по актуализирани списъци за изборите за 

общински съвет. 

Ред за произвеждане на референдума: 

Произвеждането на местния референдум се извършва от Общинската 

избирателна комисия за местни референдуми с помощта на назначена секционна 

избирателна комисия.  

Право да гласуват на местния референдум имат всички граждани с избирателни 

права от Кметство с.Черни връх, тъй като поставеният от инициативния комитет 

въпрос и свързаното с него решение, засяга пряко само населението от кметството.  

 Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни 

отговора – ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт. 

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан 

избраният от него отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в 

избирателната урна. 

 

 

 


