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П Р О Т О К О Л 

№ 0073 

         Днес, 02.09.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на 
Общинска избирателна комисия – Своге, при следния дневен ред: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

№ МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 
1. Вземане на решение за определяне на начална и крайна дата и 

час за приемане на документи за регистрация на кандидатите за 
кметове на кметства, предложени от партии, коалиции, местни 
коалиции и инициативни комитети, за участие в частични избори 
за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област 
Софийска и кмет на кметство – Свидня, община Своге, област 
Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г.; 

ААТ 

2. Вземане на решение за регистрация на кандидатска листа на 
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА” за 
участие в частични избори за кметове на кметства – Владо 
Тричков и Свидня, находящи се в Община Своге, област 
Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г.; 

ААТ 

3. Разни.  
 

 

На заседанието на ОИК – Своге присъстваха: 

ЧЛЕНОВЕ ОИК: 

ПРИСЪСТВАЩИ: 

1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК; 

2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК; 

3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК; 

4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК;  

5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК;  

6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК; 

7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК; 

8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК; 

9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК; 
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10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК; 

11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.  

ОТСЪСТВАЩИ: 

Няма отсъстващи членове на ОИК – Своге. 

ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК: 

Не присъстват. 

Налице е изискуемият от чл. 85, ал. 3 от ИК и Решение № 1910-МИ/НР/ 04.09.2015 г. на 
ЦИК кворум от повече от половината от членовете й, поради което ОИК – Своге може 
да заседава законно.  

Заседанието бе открито в 17:30 часа от Председателя на ОИК – Юлия Емилова 
Геошева, след което се пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред, както 
следва: 

 

I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД: 

ОБСЪЖДАНИЯ: 

Председателят предложи заседанието на ОИК – Своге да протече по предварително 
обявения дневен ред. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 

Няма предложения и мнения по отношение на обявения дневен ред от останалите 
членове на ОИК.  

РЕШЕНИЯ: 

ОИК приема предложения дневен ред. 

ГЛАСУВАЛИ: 

ОБЩО: 11 члена на ОИК. 

„ЗА“: 11 члена на ОИК. 

„ПРОТИВ“: „НЯМА“.  

ПОИМЕННО: 

1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК – „ЗА“; 

2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК – „ЗА“; 

3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК – „ЗА“; 

4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК – „ЗА“;  
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5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК – „ЗА“;  

6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК – „ЗА“; 

7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК – „ЗА“; 

8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК – „ЗА“; 

9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК – „ЗА“; 

10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК – „ЗА“; 

11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК – „ЗА“. 

 

II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация на 
кандидатите за кметове на кметства, предложени от партии, коалиции, местни 
коалиции и инициативни комитети, за участие в частични избори за кмет на кметство – 
Владо Тричков, община Своге, област Софийска и кмет на кметство – Свидня, община 
Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г.“. 

ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 

ОБСЪЖДАНИЯ: 

За обосноваване на необходимостта от вземане на настоящото решение, секретарят на 
ОИК – Своге, изложи следните фактически и правни съображения: 

1. На 01.09.2016 г. е приключил процеса на регистрация на партии, коалиции, местни 
коалиции и инициативни комитети от ОИК – Своге за участие в частичните избори за 
кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска и кмет на кметство 
– Свидня, община Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г.; 

2. Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 14 – 16 от ИК, ОИК регистрира и обявява кандидатските 
листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за избиране на общински 
съветници и кандидатите за кметове и води публичен регистър (т. 14); заличава 
регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 397, 
ал. 1 или 2, както и в случаите по чл. 417, ал. 5 (т. 15); и заличава регистрацията, когато 
независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 
416, ал. 1 (т. 16);  

3. Съгласно раздел IX, точка 28 от Решение № 3410-МИ/ 23.08.2016 на ЦИК, 
Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация всеки 
календарен ден, като определят начална и крайна дата и час. Съгласно чл. 85, ал. 4 от 
ИК, Общинската избирателна комисия се произнася с решения. Следователно за 
определяне на началната и крайната дата и час за приемане на документи за 
регистрация на кандидатите за кметове на кметства, предложени от партии, коалиции, 
местни коалиции и инициативни комитети, за участие в частични избори за кмет на 
кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска и кмет на кметство – 
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Свидня, община Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г., ОИК – 
Своге следва да се произнесе с решение;  

4. Видно от Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 02 октомври 
2016 г., приета с Решение № 3309-МИ/ 19.07.2016 г. на ЦИК, партиите, коалициите, 
местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в 
ОИК на кандидатските си листи до 17:00 часа на 06.09.2016 г., което е установения в 
закона краен срок. 

Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 - 16 от ИК и 
Решение № 3410-МИ/ 23.08.2016 на ЦИК, секретарят на ОИК – Своге предлага, 
общинската избирателна комисия да вземе решението, описано по-долу в съответствие 
със своите законови задължения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 

Предложението бе поставено на обсъждане, като не бяха изказани други мнения, 
предложения или възражения от останалите членове на общинската избирателна 
комисия, във връзка с което се взе следното решение.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Общинска избирателна комисия – Своге, определя начална и крайна дата и час за 
приемане на документи за регистрация на кандидатите за кметове на кметства, 
предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за 
участие в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област 
Софийска и кмет на кметство – Свидня, община Своге, област Софийска, насрочени за 
02 октомври 2016 г., както следва: 
1.1. Начална дата и час: 02 септември 2016 г. от 09:00 часа; 
1.2. Крайна дата и час: 06 септември 2016 г. до 17:00 часа; 
1.3. Общинската избирателна комисия ще приема документи за регистрация всеки 
календарен ден във времето от 09:00 до 17:00 часа. 
2. Регистрацията на кандидатите за кметове на кметства, предложени от партии, 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в частични избори за 
кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска и кмет на кметство 
– Свидня, община Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г., ще се 
извършва в съответствие с ИК и Решение № 3410-МИ/ 23.08.2016 г. на ЦИК. 
3. Кандидати за кметове на кметства – Владо Тричков и Свидня, находящи се в община 
Своге, област Софийска, могат да бъдат издигани само от регистрирани в общинската 
избирателна комисия (ОИК) партии, коалиции, местни коалиции и инициативни 
комитети на избиратели за издигане на независими кандидати. 
4. След вземане на настоящото решение, да бъдат обявени на публично място 
(информационно табло на ОИК в сградата на общинската администрация), както и на 
интернет страницата на ОИК – Своге, датата и часа за приемане на документите за 
регистрация.  
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Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.  
 

ГЛАСУВАЛИ: 

ОБЩО: 11 члена на ОИК. 

„ЗА“: 11 члена на ОИК. 

„ПРОТИВ“: „НЯМА“ 

ПОИМЕННО: 

1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК – „ЗА“; 

2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК – „ЗА“; 

3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК – „ЗА“; 

4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК – „ЗА“;  

5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК – „ЗА“;  

6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК – „ЗА“; 

7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК – „ЗА“; 

8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК – „ЗА“; 

9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК – „ЗА“; 

10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК – „ЗА“; 

11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК – „ЗА“. 

 

III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
регистрация на кандидатска листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА 
ОБЩИНАТА” за участие в частични избори за кметове на кметства – Владо Тричков и 
Свидня, находящи се в Община Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 
2016 г.“ 

ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 

ОБСЪЖДАНИЯ: 

За обосноваване на необходимостта от вземане на настоящото решение, секретарят на 
ОИК – Своге, изложи следните фактически и правни съображения: 

1. На 02.09.2016 г. в ОИК – Своге е постъпило Предложение (по Приложение № 58А-
МИ от Решение № 3346-МИ/ 05.08.2016 г. на ЦИК) от Валентин Асенов Михайлов, 
като представляващ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“, за 
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регистрация на кандидатска листа за участие в частични избори за кмет на кметство – 
Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, насрочени за 02 октомври 2016 г.; 

2. Предложението е регистрирано под пореден № 1/ 02.09.2016 г. в 15:06 часа, в 
регистъра на кандидатите за кметове на кметства (Приложение № 67-МИ от Решение 
№ 1512-МИ/ 04.08.2015 г. на ЦИК) и под вх. № 221/ 02.09.2016 г. от общия вх./изх. 
регистър на ОИК-Своге;  

3. Към заявлението са приложени следните документи в съответствие с Решение № 
3410-МИ/ 23.08.2016 г. на ЦИК: 

3.1. Предложение (Приложение № 58А-МИ от изборните книжа) от представляващия 
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“, за регистрация на 
кандидатска листа за участие в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков и 
кмет на кметство – Свидня, насрочени за 02 октомври 2016 г.; 

3.2. Заявление-декларация (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от ИВАН 
ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, кандидат за кмет на кметство – Владо Тричков, за участие в 
частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, 
насрочени за 02 октомври 2016 г.; 

3.3. Заявление-декларация (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от ЕМИЛ 
ЕВЛОГИЕВ ВАСИЛЕВ, кандидат за кмет на кметство – Свидня, за участие в частични 
избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, насрочени за 
02 октомври 2016 г. 

4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ е регистрирана за участие 
в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, 
насрочени за 02 октомври 2016 г. с Решение № 0264/ 01.09.2016 г. на ОИК - Своге. 

5. Налице са изискванията на чл. 464, т. 6 във връзка с чл. 156 и сл. от Изборния кодекс 
(ИК) и Решение № 3410-МИ/ 23.08.2016 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите 
за участие в нови избори за общински съветници и нови и/или частични избори за 
кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 
г. 

Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 и чл. 156 и 
сл. от ИК и Решение № 3410-МИ/ 23.08.2016 на ЦИК, секретарят на ОИК – Своге 
предлага, общинската избирателна комисия да вземе решението, описано по-долу в 
съответствие със своите законови задължения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 

Предложението бе поставено на обсъждане, като не бяха изказани други мнения, 
предложения или възражения от останалите членове на общинската избирателна 
комисия, във връзка с което се взе следното решение.  

РЕШЕНИЕ: 
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Общинска избирателна комисия – Своге, регистрира и обявява кандидатската листа на 
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в частични избори 
за кметове на кметства – Владо Тричков и Свидня, находящи се на територията на 
Община Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г., както следва: 

№ ИМЕНА ЕГН: КЕТСТВО 
1. ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ******** С. ВЛАДО ТРИЧКОВ 
2. ЕМИЛ ЕВЛОГИЕВ ВАСИЛЕВ ******** С. СВИДНЯ 

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

ОБЩО: 11 члена на ОИК. 

„ЗА“: 11 члена на ОИК. 

„ПРОТИВ“: „НЯМА“ 

ПОИМЕННО: 

1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК – „ЗА“; 

2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК – „ЗА“; 

3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК – „ЗА“; 

4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК – „ЗА“;  

5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК – „ЗА“;  

6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК – „ЗА“; 

7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК – „ЗА“; 

8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК – „ЗА“; 

9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК – „ЗА“; 

10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК – „ЗА“; 

11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК – „ЗА“. 

 

 

IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“. 

ДОКЛАДЧИК: 

Няма предложения за обсъждания и вземане на решения от ОИК. 



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК: 

С това се изчерпа приетия дневен ред за днешното заседание, във връзка с което 
закривам същото.  

Насрочвам следващо заседание на ОИК – Своге за 05.09.2016 г. от 17:30 часа. 

Благодаря за участието! 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 18:30 ч.) 

 

ГР. СВОГЕ,                                                                          

ДАТА: 02.09.2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………; 

Юлия Емилова Геошева 

 

СЕКРЕТАР: ……………………….; 

Атанас Ангелов Танев 


