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П Р О Т О К О Л 
№ 0021 

Днес, 24.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе редовно заседание на 
Общинска избирателна комисия – Своге, при следния дневен ред: 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
№ 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  
 
На днешното редовно заседанието на ОИК – Своге присъстваха: 
ЧЛЕНОВЕ ОИК: 
ПРИСЪСТВАЩИ: 
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1. Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК; 
2. Петьо Величков Паунов – Зам. председател на ОИК; 
3. Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК; 
4. Юлия Емилова Геошева – Член на ОИК; 
5. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК; 
6. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК; 
7. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК; 
8. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК; 
9. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК; 
10. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК; 
11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК. 
 
ОТСЪСТВАЩИ: 
Няма отсъстващи членове на общинската избирателна комисия. 
 
ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК: 
Не присъстват на днешното заседание. 
 
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 15:30 часа от Председателя на ОИК – Димитър Димитров, 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 днешното заседание 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 и предварително обявен дневен ред за днешното заседание. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
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„ПРОТИВ“: „НЯМА“.  
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчитат следните обстоятелства: 
Въз основа на постъпили писмени предложения от Галина Иванова Стоянова – 
упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, регистрирани 
във входящия регистър на общинската избирателна комисия под № 090 / 22.10.2015 г. и 
под № 102 / 23.10.2015 г., общинската избирателна комисия е извършила промени в 
съставите на съответните секционни избирателни комисии, посочени в предложенията, 
със свое нарочно решение № 0159 / 23.10.2015 г. 
Съгласно предложението на представляващия КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, 
в т. 4 от Решение № 0159 / 23.10.2015 г. е извършена следната замяна: на мястото на МАЯ 
АЛЕКСАНДРОВА ГЕРАСИМОВА, ЕГН: ***********, назначена на длъжност „Член“ на 
СИК № 234300014 – с. Владо Тричков, на същата длъжност е назначена ДЕСИСЛАВА 
КИРИЛОВА ЗЛАТКОВА, ЕГН: ***********. 
На 24.10.2015 г. с вх. № 110 / 24.10.2015 г. в ОИК – Своге е постъпила МОЛБА за промяна 
на фамилното име на назначената за член ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЗЛАТКОВА, чиято 
действителна фамилия по документ за самоличност е ЗАРКОВА. 
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Горното налага вземане на решение за корекция на името на посоченото лице от състава 
на посочената СИК, съобразно молбата на представителя на коалицията, на основание чл. 
85, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК).      
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Поправя фактическа грешка в т. 4 от Решение № 0159 / 23.10.2015 г. на ОИК – Своге, 
като фамилното име на назначената за член ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЗЛАТКОВА 
следва да се чете ЗАРКОВА. 
2. Анулира се издаденото удостоверение на ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЗЛАТКОВА, като 
да бъде издадено удостоверение на същото лице с коректната фамилия, а именно: 
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЗАРКОВА. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
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ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
1. В установения срок в ИК и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК е постъпило 
Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа), подадено от ВАЛЕНТИН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ, регистрирано с вх. № 077 / 
20.10.2015 г. от общия входящ регистър на ОИК – Своге и с вх. № 1/ 20.10.2015 г. във 
Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници 
(Приложение № 70-МИ от изборните книжа); 
2. В последствие са постъпили два броя заявления за извършване на промени в списъка 
със застъпници регистрирани, както следва: 
2.1. Вх. № 095 / 22.10.2015 г. от общия входящ регистър на ОИК – Своге и към вх. № 1/ 
22.10.2015 г. от Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи 
застъпници (Приложение № 70-МИ от изборните книжа); 
2.2. Вх. № 106 / 23.10.2015 г. от общия входящ регистър на ОИК – Своге и към вх. № 1/ 
23.10.2015 г. от Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи 
застъпници (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).    
3. Към заявлението са приложени следните документи: 
3.1. Списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от 
изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.     
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ е регистрирана за участие в 
местни избори 2015 г. с Решение № 013 / 11.09.2015 г. на ОИК – Своге; Решение № 014 / 
11.09.2015 г. на ОИК – Своге и Решение № 015 / 11.09.2015 г. на ОИК – Своге, а 
кандидатските листи на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ за 
местни избори 2015 г. са регистрирани съответно със следните решения на ОИК – Своге:  
4.1. Решение № 068 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за Кмет на община; 
4.2. Решение № 069 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за общински съветници; 
4.3. Решение № 070 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кметове на кметства;  
5. Решенията по предходната точка не са обжалвани и са влезли в материална законна 
сила. 
Предвид горното са налице предпоставките за вземане на решение на основание чл. 85, ал. 
4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, в съответствие с Решение № 2113-МИ/ 11.09.2015 
г. на ЦИК. 
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Регистрира застъпници на кандидатски листи 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., съгласно 
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поименен списък, представляващ Приложение № 1 – неделима част от настоящото 
решение. 
2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения съобразно образец, 
представляващ Приложение № 72-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
1. В установения срок в ИК и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК е постъпило 
Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа), подадено от ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ, регистрирано с вх. № 091 / 
22.10.2015 г. от общия входящ регистър на ОИК – Своге и с вх. № 2/ 22.10.2015 г. във 
Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници 
(Приложение № 70-МИ от изборните книжа); 
2. Към заявлението са приложени следните документи: 
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2.1. Списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от 
изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.     
3. ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ е регистрирана за участие в 
местни избори 2015 г. с Решение № 030 / 14.09.2015 г. на ОИК – Своге, Решение № 031 / 
14.09.2015 г. на ОИК – Своге и Решение № 032 / 14.09.2015 г. на ОИК – Своге, а 
кандидатските листи на ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ за 
местни избори 2015 г. са регистрирани съответно със следните решения на ОИК – Своге:  
3.1. Решение № 077 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за Кмет на община; 
3.2. Решение № 078 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кметове на кметство; 
3.3. Решение № 079 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за общински съветници.  
4. Решенията по предходната точка не са обжалвани и са влезли в материална законна 
сила. 
Предвид горното са налице предпоставките за вземане на решение на основание чл. 85, ал. 
4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, в съответствие с Решение № 2113-МИ/ 11.09.2015 
г. на ЦИК. 
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Регистрира застъпници на кандидатски листи 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., съгласно поименен списък, представляващ Приложение № 1 – неделима част от 
настоящото решение. 
2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения съобразно образец, 
представляващ Приложение № 72-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
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7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
1. В установения срок в ИК и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК е постъпило 
Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа), подадено от БОЯН РАНГЕЛОВ БОЯНОВ, регистрирано с вх. № 093 / 22.10.2015 
г. от общия входящ регистър на ОИК – Своге и с вх. № 3/ 22.10.2015 г. във Входящия 
регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници (Приложение № 70-
МИ от изборните книжа); 
2. Към заявлението са приложени следните документи: 
2.1. Списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от 
изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.     
3. ПАРТИЯ „АТАКА“ е регистрирана за участие в местни избори 2015 г. с Решение № 060 
/ 14.09.2015 г. на ОИК – Своге и Решение № 061 / 14.09.2015 г. на ОИК – Своге, а 
кандидатските листи на ПАРТИЯ „АТАКА“ за местни избори 2015 г. са регистрирани 
съответно със следните решения на ОИК – Своге:  
3.1. Решение № 075 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за общински съветници; 
3.2. Решение № 076 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кметове на кметство. 
4. Решенията по предходната точка не са обжалвани и са влезли в материална законна 
сила.  
Предвид горното са налице предпоставките за вземане на решение на основание чл. 85, ал. 
4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, в съответствие с Решение № 2113-МИ/ 11.09.2015 
г. на ЦИК. 
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
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1. Регистрира застъпници на кандидатски листи 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., съгласно поименен списък, представляващ 
Приложение № 1 – неделима част от настоящото решение. 
2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения съобразно образец, 
представляващ Приложение № 72-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
VI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
1. В установения срок в ИК и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК е постъпило 
Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа), подадено от КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ, регистрирано с вх. № 097 / 
22.10.2015 г. от общия входящ регистър на ОИК – Своге и с вх. № 4/ 22.10.2015 г. във 
Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници 
(Приложение № 70-МИ от изборните книжа); 
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2. Към заявлението са приложени следните документи: 
2.1. Списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от 
изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.     
3. КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ е регистрирана за участие в местни избори 
2015 г. с Решение № 048 / 14.09.2015 г. на ОИК – Своге; Решение № 049 / 14.09.2015 г. и 
Решение № 050 / 14.09.2015 г., а кандидатските листи на КОАЛИЦИЯ 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за местни избори 2015 г. са регистрирани съответно със 
следните решения на ОИК – Своге:  
3.1. Решение № 081 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кмет на община; 
3.2. Решение № 082 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кметове на кметство; 
3.3. Решение № 092 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за общински съветници; 
4. Решенията по предходната точка не са обжалвани и са влезли в материална законна 
сила.  
Предвид горното са налице предпоставките за вземане на решение на основание чл. 85, ал. 
4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, в съответствие с Решение № 2113-МИ/ 11.09.2015 
г. на ЦИК.       
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Регистрира застъпници на кандидатски листи 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., съгласно поименен 
списък, представляващ Приложение № 1 – неделима част от настоящото решение. 
2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения съобразно образец, 
представляващ Приложение № 72-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
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7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
VII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
1. В установения срок в ИК и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК е постъпило 
Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа), подадено от АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ, регистрирано с вх. № 
101 / 23.10.2015 г. от общия входящ регистър на ОИК – Своге и с вх. № 5/ 23.10.2015 г. 
във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници 
(Приложение № 70-МИ от изборните книжа); 
2. Към заявлението са приложени следните документи: 
2.1. Пълномощно на представителя на местната коалиция; 
2.2. Решение за образуване на местната коалиция;  
2.3. Списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от 
изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.     
3. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП-АБВ-ОСД“ е регистрирана за участие в местни избори 
2015 г. с Решение № 054 / 14.09.2015 г. на ОИК – Своге; Решение № 055 / 14.09.2015 г. и 
Решение № 056 / 14.09.2015 г., а кандидатските листи на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП-
АБВ-ОСД“ за местни избори 2015 г. са регистрирани съответно със следните решения на 
ОИК – Своге:  
3.1. Решение № 094 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кмет на община; 
3.2. Решение № 095 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за общински съветници; 
3.3. Решение № 096 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кметове на кметства; 
4. Решенията по предходната точка не са обжалвани и са влезли в материална законна 
сила. 
Предвид горното са налице предпоставките за вземане на решение на основание чл. 85, ал. 
4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, в съответствие с Решение № 2113-МИ/ 11.09.2015 
г. на ЦИК.       
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
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Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Регистрира застъпници на кандидатски листи 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., съгласно поименен 
списък, представляващ Приложение № 1 – неделима част от настоящото решение. 
2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения съобразно образец, 
представляващ Приложение № 72-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
VIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
1. В установения срок в ИК и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК е постъпило 
Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните 



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

13 
 

книжа), подадено от ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ, регистрирано с вх. № 112 / 24.10.2015 г. 
от общия входящ регистър на ОИК – Своге и с вх. № 6 / 24.10.2015 г. във Входящия 
регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници (Приложение № 70-
МИ от изборните книжа); 
2. Към заявлението са приложени следните документи: 
2.1. Списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от 
изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.     
3. ПАРТИЯ „ГЕРБ“ е регистрирана за участие в местни избори 2015 г. с Решение № 010 / 
11.09.2015 г. на ОИК – Своге; Решение № 011 / 11.09.2015 г. и Решение № 012 / 11.09.2015 
г., а кандидатските листи на ПАРТИЯ „ГЕРБ“ за местни избори 2015 г. са регистрирани 
съответно със следните решения на ОИК – Своге:  
3.1. Решение № 072 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кмет на община; 
3.2. Решение № 073 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за общински съветници; 
3.3. Решение № 074 / 22.09.2015 г. – кандидатска листа за кметове на кметства; 
4. Решенията по предходната точка не са обжалвани и са влезли в материална законна 
сила. 
Предвид горното са налице предпоставките за вземане на решение на основание чл. 85, ал. 
4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, в съответствие с Решение № 2113-МИ/ 11.09.2015 
г. на ЦИК.       
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Регистрира застъпници на кандидатски листи 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., съгласно поименен списък, представляващ 
Приложение № 1 – неделима част от настоящото решение. 
2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения съобразно образец, 
представляващ Приложение № 72-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
 
ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
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4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
IX. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
1. Със свои Решения №№ от 0105 до 0135 всички от 29.09.2015 г. ОИК – Своге е 
назначила съставите на откритите на територията на Община Своге СИК, общо 44 на 
брой, в съответствие с Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и съобразявайки 
се в максимална степен с направените писмени предложения за съставите на СИК от 
участвалите в консултациите при Кмета на Община Своге представители на 
парламентарно представените партии / коалиции; 
2. Решенията на ОИК – Своге за назначаване на съставите на СИК са обжалвани пред 
ЦИК от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ с жалба вх. № 35/ 01.10.2015 г., 
9:11 ч. (на ОИК-Своге) съответно вх. № МИ-10-262/ 01.10.2015 г. (на ЦИК) и от ПП 
„ГЕРБ“ с жалба вх. № 36/ 02.10.2015 г., 09:23 ч. (на ОИК – Своге) съответно вх. № МИ-10-
268/ 02.10.2015 г. (на ЦИК);     
3. Със свое Решение № 2471-МИ/НР от 03.10.2015 г. ЦИК е оставила без уважение 
жалбата на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“. Същото е обжалвано пред 
ВАС, който със свое Решение № 10472 от 09.10.2015 г. по адм.д. № 11588/ 2015 г. на IV 
отделение на ВАС, е върнал преписката за ново разглеждане и произнасяне от ЦИК. Със 
свое следващо решение, съобразено с указанията на ВАС, а именно № 2586-МИ/НР от 
13.10.2015 г. ЦИК е отхвърлила отново жалбата на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ 
и ВМРО“, като неоснователна. Повторното решение на ЦИК не е обжалвано в 
установения в закона срок и е влязло в сила; 
4. Със свое Решение № 2472-МИ/НР от 03.10.2015 г. ЦИК е отхвърлила проекта на 
решение за оставяне на жалбата на ПП „ГЕРБ“ без разглеждане, поради липса на 
изискуемото от закона квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на комисията. Със 
свое следващо Решение № 2520-МИ/НР/ 07.10.2015 г., ЦИК е оставила без уважение 
жалбата, като неоснователна. Решението на ЦИК не е обжалвано в срок и е влязло в 
материална законна сила; 
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5. Предвид разпоредителната част на горните решения на ЦИК и ВАС, Решения от № 0105 
до № 0135 всички от 29.09.2015 г. на ОИК – Своге са влезли в сила; 
6. Постъпило е писмено предложение от ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ – упълномощен 
представител на ПАРТИЯ „ГЕРБ“, за замяна на назначени от ОИК – Своге членове на 
СИК на територията на Община Своге от квотата на ПАРТИЯ „ГЕРБ“, регистрирано във 
входящия регистър на общинската избирателна комисия под № 113 / 24.10.2015 г. 
Предвид горното са налице предпоставките за вземане на решение на основание чл. 85, ал. 
4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс (ИК).       
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. ЗАМЕНЯ на длъжността „Заместник председател“ на СИК № 234300016 – с. Гара Бов 
САШО ТОДОРОВ БОРИСОВ, ЕГН: *********** с ГЕРГАНА СИМЕОНОВА 
АЛЕКСИЕВА, ЕГН: ***********, която е назначена на длъжността „Член“ в същата СИК, 
във връзка с което ГЕРГАНА СИМЕОНОВА АЛЕКСИЕВА се определя за „Заместник 
председател“, а САШО ТОДОРОВ БОРИСОВ се определя за „Член“ на секционната 
избирателна комисия; 
2. ОСВОБОЖДАВА КРАСИМИР СПАСОВ КРЪСТАНОВ, ЕГН: ***********, назначен 
на длъжност „Председател“ на СИК № 234300020 – с. Добърчин, като на негово място 
ОПРЕДЕЛЯ БЛАГА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА, ЕГН: *********** да заеме длъжността 
„Председател“, като същата е назначена на длъжност „ЧЛЕН“ в същата секционна 
избирателна комисия 
и 
на мястото на БЛАГА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА, която се определя за „Председател“ на 
секционната избирателна комисия се НАЗНАЧАВА ЗОРНИЦА ВАЛЕРИЕВА ДАНЧЕВА, 
ЕГН: 9209076459 за „ЧЛЕН“ на секционната избирателна комисия.   
3. Анулира издадените удостоверения на всички освободени членове на СИК, както и на 
лицата, чието качество в състава на секционната избирателна комисия се променя с 
настоящото решение. 
4. На всички назначени с настоящото решение членове на СИК от квотата на ПАРТИЯ 
„ГЕРБ“, както и на тези лица, чието качество в състава на секционната избирателна 
комисия се променя с настоящото решение, да бъдат издадени удостоверения съгласно 
Приложение № 19-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
„ЗА“: 11 члена на ОИК. 
„ПРОТИВ“: „НЯМА“. 
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ПОИМЕННО: 
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“; 
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“; 
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“; 
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“; 
5. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
6. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
7. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
8. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
9. Мария Иванова Владимирова - „ЗА“; 
10. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
11. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“. 
 
X. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“. 
 
ДОКЛАДЧИК:  
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
Няма. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Няма. 
С това се изчерпи приетия дневен ред за днешното заседание, във връзка с което закривам 
същото.  
Благодаря за участието! 
Закривам заседанието. (Закрито в 17:00 ч.) 
 
ГР. СВОГЕ, 
ДАТА: 24.10.2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………..…; 
Димитър Тодоров Димитров 
 
СЕКРЕТАР: ……………………….; 
Атанас Ангелов Танев 


