
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК – СВОГЕ НА 24.10.2015 Г., НАЧАЛЕН ЧАС: 
15:30 Ч.  

ПОСЛЕДЕН НОМЕР РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДХОДЕН ДНЕВЕН РЕД: 0165  

№ МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 
1. Поправка на фактическа грешка в предходно Решение № 0159 / 

23.10.2015 г. на ОИК – Своге за извършване на замяна на 
ръководни и редови членове на СИК на територията на Община 
Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ по 
постъпило предложение вх. № 090 / 22.10.2015 г. и предложение 
вх. № 102 / 23.10.2015 г. 

ААТ 

2. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ в изборите за 
общински съветници и за кметове на територията на Община 
Своге, Софийска област, които ще се произведат на 25 октомври 
2015 г. 

ААТ 

3. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПАРТИЯ 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ в изборите за 
общински съветници и за кметове на територията на Община 
Своге, Софийска област, които ще се произведат на 25 октомври 
2015 г. 

ААТ 

4. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПАРТИЯ 
„АТАКА“ в изборите за общински съветници и за кметове на 
територията на Община Своге, Софийска област, които ще се 
произведат на 25 октомври 2015 г. 

ААТ 

5. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в изборите за общински съветници и 
за кметове на територията на Община Своге, Софийска област, 
които ще се произведат на 25 октомври 2015 г. 

ААТ 

6. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „БСП-АБВ-ОСД“ в изборите за общински съветници 
и за кметове на територията на Община Своге, Софийска област, 
които ще се произведат на 25 октомври 2015 г. 

ААТ 

7. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПАРТИЯ 
„ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 
територията на Община Своге, Софийска област, които ще се 
произведат на 25 октомври 2015 г. 

ААТ 

8. Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на 
територията на Община Своге от квотата на ПАРТИЯ „ГЕРБ“ по 
постъпило в ОИК – Своге предложение вх. № 113 / 24.10.2015 г. 

ААТ 

9. Разни  
 

 

ГР. СВОГЕ,                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………….; 


