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П Р О Т О К О Л 

№ 0069 

 

Днес, 26.08.2016 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. Определяне на броя на членовете на всяка СИК, в която ще се 

проведат частичните избори за кмет на кметство – Владо 
Тричков и кмет на кметство – Свидня, на територията на община 
Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г., 
съобразно броя на избирателите в съответната секция, като се 
отчита обстоятелството, че ще се произвежда единствено 
частичен избор за кмет на съответното населено място; 

ААТ 

2. 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; 

10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК; 

11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.  

ОТСЪСТВАЩИ: 

Няма отсъстващи членове на ОИК – Своге. 
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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“;  

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“; 
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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: „Определяне на броя на 
членовете на всяка СИК, в която ще се проведат частичните избори за кмет на кметство 
– Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, на територията на община Своге, област 
Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г., съобразно броя на избирателите в 
съответната секция, като се отчита обстоятелството, че ще се произвежда единствено 
частичен избор за кмет на съответното населено място“. 

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: 

- С Указ на Президента на Република България са насрочени частични избори за кмет 
на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, находящи се на територията 
на община Своге, област Софийска, на 02 октомври 2016 г.; 

- Общинска избирателна комисия – Своге е формирала единните номера на 
избирателните секции в населените места с. Владо Тричков и с. Свидня, находящи се 
на територията на община Своге, област Софийска, в които ще се проведат частични 
избори за кметове на посочените населени места на 02 октомври 2016 г., със свое 
Решение № 0257/ 24.08.2016 г., взето след влизане в сила на Заповед № 1233/ 
15.08.2016 г. на кмета на община Своге, за образуване на избирателните секции;  

- Съгласно Решение № 3417-МИ/ 23.08.2016 г. на ЦИК, по отношение на частичните 
избори, насрочени за 02 октомври 2016 г. е приложимо Решение № 1984-МИ/НР/ 
08.09.2015 г. на ЦИК, относно: назначаване съставите на СИК, в което се определя броя 
на членовете на СИК, съобразно броя на избирателите и фактическата сложност на 
произвежданите избори. Съгласно Решение № 1984-МИ/НР/ 08.09.2015 г. на ЦИК, 
общинската избирателна комисия (ОИК) назначава съставите на секционните 
избирателни комисии (СИК) за произвеждане на съответния вид избор, като ОИК със 
свое нарочно решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на 
избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелствата, свързани с вида и 
броя на изборите, които се произвеждат; 

- Съгласно чл. 92, ал. 4 от ИК (в същият смисъл е т. 12 от Решение № 1984-МИ/НР/ 
08.09.2015 г. на ЦИК), броят на членовете на секционната избирателна комисия, 
включително председател, заместник-председател и секретар, е: 

* за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5; 

* за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5; 
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- По данни от Служба „ГРАО“ при община Своге (Таблица на българските граждани), 
към 15.07.2016 г., броят на избирателите в трите СИК, в които ще се произведат 
частичните избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, 
находящи се на територията на община Своге, област Софийска, са както следва: 

* Брой избиратели в СИК № 234300013 в с. Владо Тричков – 592; 

* Брой избиратели в СИК № 234300014 в с. Владо Тричков – 475; 

* Брой избиратели в СИК № 234300039 в с. Свидня – 819; 

- Според закона и приложимото решение на ЦИК, ОИК разполага с оперативната 
самостоятелност да определи броя на членовете на СИК, като отчете следните 
обстоятелства: 

* Броят на избирателите в съответната секция, като ако той е до 500 избиратели, ОИК 
определя състав от 5 до 7 члена, включително председател, заместник-председател и 
секретар, а ако то е над 500 избиратели, ОИК определя състав от 5 до 9 члена; 

* Фактическата сложност на произвежданите избори, която се определя от вида на 
избора и съчетаването му с други видове местни или национални избори и/или 
референдуми, като правно и логически обосновано е, при един вид избор, което 
изключва всякаква фактическа и правна сложност да се определи минималния брой 
членове според броя на избирателите в съответната секция, а при съчетание на няколко 
вида избор, което води до фактическа и правна сложност на изборния процес, да се 
определи максималния брой членове според броя на избирателите в съответната 
секция; 

- В настоящия случай, ще бъдат произведени частични избори във формираните СИК 
на територията на с. Владо Тричков и с. Свидня, единствено за кмет на кметство на 
съответното населено място, което изключва всякаква правна и фактическа сложност 
при реализация на изборния процес от страна на СИК. Поради това, правно, 
икономически и логически оправдан е извода, че следва да се назначи минималния 
брой членове във всяка от посочените секции, според референтните рамки, които 
определя чл. 92, ал. 4 от ИК, като се отчете разбира се и обстоятелството, свързано с 
броя избиратели в съответната секция, така че да се осъществи нормално и 
безпроблемно съответния вид избор.  

Предвид тях и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 92, ал. 4 от ИК и Решение № 
1984-МИ/НР/ 08.09.2015 г. на ЦИК във връзка с Решение № 3417-МИ/ 23.08.2016 г. на 
ЦИК, се предлага Общинска избирателна комисия – Своге да вземе решение за 
определяне на следния брой членове на образуваните секции в с. Владо Тричков и с. 
Свидня, в които ще се проведат насрочените на 02 октомври частични избори за кмет 
на кметство на съответното населено място, както следва: 

За СИК № 234300013 в с. Владо Тричков - 7 члена, в това число председател, 
заместник-председател и секретар; 
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За СИК № 234300014 в с. Владо Тричков - 5 члена, в това число председател, 
заместник-председател и секретар; и 

За СИК № 234300039 в с. Свидня - 7 члена, в това число председател, заместник-
председател и секретар. 

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: 

Общинска избирателна комисия – Своге, определя броя на членовете на всяка СИК, в 
която ще се проведат частичните избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на 
кметство – Свидня, находящи се на територията на община Своге, област Софийска, 
насрочени за 02 октомври 2016 г., съобразно броя на избирателите в съответната 
секция, като се отчита обстоятелството, че ще се произвежда единствено частичен 
избор за кмет на съответното населено място и едновременно с това няма да се 
произвеждат други видове местни или национални избори или местни съответно 
национални референдуми, което изключва всяка практическа и правна сложност при 
произвеждане на частичните избори, за да е необходимо назначаване на максимален 
брой членове по чл. 92, ал. 4 от ИК, както следва: 
1. СИК № 234300013 в с. Владо Тричков ще се състои от 7 члена, в това число 
председател, заместник-председател и секретар; 
2. СИК № 234300014 в с. Владо Тричков ще се състои от 5 члена, в това число 
председател, заместник-председател и секретар; и 
3. СИК № 234300039 в с. Свидня ще се състои от 7 члена, в това число 
председател, заместник-председател и секретар.  
 
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“; 
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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: „Разни“. 

ДОКЛАДЧИК: 

Няма предложения за обсъждания и вземане на решения от ОИК. 

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 29.08.2016 г. от 17:30 часа. 

Благодаря за участието! 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 18:30 ч.) 

 

ГР. СВОГЕ, 

ДАТА: 26.08.2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………; 

Юлия Емилова Геошева 

 

СЕКРЕТАР: ……………………….; 

Атанас Ангелов Танев 


