ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ
№ 0022
Днес, 25.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на
Общинска избирателна комисия – Своге, при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
Сигнал от Кристиян Александров, вх. № 116 / 25.10.2015 г. на
ОИК, постъпил на електронна поща на ОИК – Своге на 24.10.2015
г. в 16:00 часа.
Сигнал от Велислав Кръстанов Георев, вх. № 096 / 22.10.2015 г. на
ОИК и вх. № МИ-15-1551 / 23.10.2015 г. на ЦИК, върнат по
компетентност от ЦИК на ОИК – Своге, с придружаващо писмо
изх. № МИ-15-1603 / 24.10.2015 г съответно вх. № 114 / 25.10.2015
г. на общинската избирателна комисия.
Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на
територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ по постъпило в ОИК – Своге
предложение вх. № 117/25.10.2015 г.
Поправка на фактическа грешка в предходно Решение № 0146 /
17.10.2015 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“ за
СИК № 234300008 – гр. Своге по постъпило предложение вх. №
118 / 25.10.2015 г.
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. № 120 / 25.10.2015 г.
Разни

ЧЛЕН ОИК
ААТ
ААТ

ААТ

ААТ

ААТ

Днешното извънредно заседание на ОИК – Своге е свикано по реда на чл. 85, ал. 1 от ИК
от най-малко 1/3 от членовете й, в това число:
1. Петьо Величков Паунов – Зам. председател на ОИК;
2. Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК;
3. Юлия Емилова Геошева – Член на ОИК;
4. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК;
5. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК;
6. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.
На днешното извънредно заседанието на ОИК – Своге присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ ОИК:
ПРИСЪСТВАЩИ:
1. Петьо Величков Паунов – Зам. председател на ОИК;
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2. Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК;
3. Юлия Емилова Геошева – Член на ОИК;
4. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК;
5. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК;
6. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.
ОТСЪСТВАЩИ:
1. Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК;
2. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК;
3. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК;
4. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК;
5. Мария Иванова Владимирова – Член на ОИК.
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 09:30 часа от Зам.председателя на ОИК – Петьо Паунов, след
което се пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред, както следва:
I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД:
ОБСЪЖДАНИЯ:
Зам.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: 6 члена на ОИК.
„ЗА“: 6 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
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ПОИМЕННО:
1. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
2. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
3. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
4. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
5. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
6. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Сигнал от Кристиян Александров,
вх. № 116 / 25.10.2015 г. на ОИК, постъпил на електронна поща на ОИК – Своге на
24.10.2015 г. в 16:00 часа.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на решението се отчитат следните обстоятелства:
Естество на сигнала:
Сигнала е изпратен на електронната поща на общинската избирателна комисия от
мобилно устройство (смартфон) Samsung Galaxy.
В сигнала се съдържа следното твърдение: „…, че на територията на кметството с.
Томпсън, където е избирателната секция има разлепени плакати в нарушение на ИК“.
Фактически обстоятелства:
Твърди се, че има поставени (разлепени) агитационни материали в (близост до) изборните
помещения – избирателна секция на с. Томпсън, общ. Своге. Няма каквато и да е друга
конкретика по отношение на мястото на разлепване на тези материали, която да е
достатъчна, за да се направи обоснован извод от общинската избирателна комисия,
нарушен ли е чл. 184 от ИК.
Правни изводи:
Съгласно чл. 181 (1) от ИК, Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети,
кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в
устна и писмена форма на предизборни събития, както и чрез доставчиците на медийни
услуги.
Чл. 183 (1) от ИК дава право по време на предизборната кампания кандидатите, партиите,
коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати,
обръщения и други агитационни материали, с изключение на следните случаи:
1.
Недопустима е предизборна агитация 24-часа преди изборния ден и в изборния ден
(по аргумент от чл. 182, ал. 4 ИК); и
2.
Ако, агитационните материали са поставени в изборните помещения, както и на
разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение,
през изборния ден и до края на гласуването (аргумент от чл. 184, ал. 1 от ИК).
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Съгласно чл. 184 (2) от ИК, когато секционната избирателна комисия установи наличие на
материали поставени в нарушение на т. 2 по-горе, тя незабавно ги отстранява – при
необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на МВР.
Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна следва да се вземе решение
от общинската избирателна комисия, на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т.
22 от Изборния кодекс (ИК) и в съответствие с Решение № 1747-МИ от 03.09.2015 г. на
ЦИК.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
РЕШЕНИЯ:
Оставя Сигнал от Кристиян Александров, вх. № 116 / 25.10.2015 г. за нарушение на
предизборната агитация без уважение, тъй като счита същия за неоснователен и
недоказан, поради следните причини и мотиви:
1.
В сигнала не се съдържа конкретизация нито на точното местоположение на
поставените агитационни материали, най-малкото дали е в самото изборно помещение или
на недопустимо разстояние от него, съгласно чл. 184 от ИК;
2.
В сигнала не се съдържа конкретизация и на претполагаемия момент на поставяне
на агитационния материал на оспореното място, дали това е станало в изборния ден или
по-малко от 24 часа от началото му, в нарушение на чл. 182 (4) от ИК.
Предвид горното общинската избирателна комисия не може да направи обоснована
преценка за наличието или липсата на нарушение на предизборната агитация въз основа
на така полученият необоснован и недостатъчно конкретизиран сигнал.
Освен горното, при наличие на поставени агитационни материали в нарушение на чл. 184
(1) ИК, компетентна да провери и да ги отстрани е съответната секционна избирателна
комисия, при необходимост със съдействието на кмета, кметския наместник и органите на
МВР.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 6 члена на ОИК.
„ЗА“: 6 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
2. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
3. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
4. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
5. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
6. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
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III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Сигнал от Велислав Кръстанов
Георев, вх. № 096 / 22.10.2015 г. на ОИК и вх. № МИ-15-1551 / 23.10.2015 г. на ЦИК,
върнат по компетентност от ЦИК на ОИК – Своге, с придружаващо писмо изх. № МИ-151603 / 24.10.2015 г съответно вх. № 114 / 25.10.2015 г. на общинската избирателна
комисия.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства:
Естество на сигнала:
Сигнала е изпратен и приет на хартиен носител в ОИК – Своге с вх. № 096 / 22.10.2015 г. и
е изпратен на ЦИК.
Едновременно с регистрирането на сигнала в общинската избирателна комисия, Велислав
Кръстанов Георев е регистрирал същия и в ЦИК където е регистриран с вх. № МИ-151551 / 23.10.2015 г. на ЦИК.
ЦИК е върнала сигнала за решение по компетентност от общинската избирателна комисия
с придружаващо писмо изх. № МИ-15-1603 / 24.10.2015 г съответно вх. № 114 / 25.10.2015
г.
В сигнала се съдържа следното твърдение: „В нарушение на разпоредбите на ИК лицата
Ренета Стефанова Кръстанова и Станислава Кънчева Боянова, кандидати за общински
съветници за община Своге от ПП „ГЕРБ“ ползват служебен автомобил – бус Мерцедес
Вито. Нещо повече двете лица не са в отпуск, а на работа Кръстанова – заместник кмет, а
Боянова – директор на дирекция в общината“.
Фактически обстоятелства:
Твърди се нарушение на предизборната кампания от страна на конкретно посочени
кандидати от конкретно посочена политическа партия. По конкретно, лица от
кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ не са в служебен отпуск, заемат конкретни длъжности
в общинската администрация и ползват нейните ресурси – моторни превозни средства.
Посочените лица - Ренета Стефанова Кръстанова и Станислава Кънчева Боянова
действително са кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“,
регистрирана с Решение № 073 / 22.09.2015 г. Действително и двете заемат посочените
длъжности в общинската администрация, както следва: Ренета Стефанова Кръстанова –
заместник кмет и Станислава Кънчева Боянова – главен счетоводител на общинската
администрация, която заема държавна служба.
Липсва конкретизация на времето и мястото на изпълнение на служебните задължения на
посочените лица и на ползването на служебното моторно превозно средство и дали това е
станало по време на предизборно мероприятие на партията, от чиято кандидатска листа са
посочени тези лица.
Правни изводи:
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Съгласно чл. 161 (2) от ИК, Кандидат за общински съветник, който заема държавна
служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в
мероприятия на предизборната кампания, т.е., абсолютно задължение да излязат в отпуск
за времето на предизборната кампания не тежи за кандидатите за общински съветници,
дори те да заемат държавна служба.
Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, следва да се вземе решение
от общинската избирателна комисия, на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т.
22 от Изборния кодекс (ИК) и в съответствие с Решение № 1747-МИ от 03.09.2015 г. на
ЦИК.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
РЕШЕНИЯ:
Оставя Сигнал от Велислав Кръстанов Георев, вх. № 096 / 22.10.2015 г. за нарушение на
предизборната кампания от кандидати от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ без
уважение, тъй като счита същия за неоснователен и недоказан, поради следните причини
и мотиви:
1.
За посочените в сигнала лица няма законово задължение да излязат в отпуск за
целия период на предизборната кампания, а единствено за дните, през които в работно
време участват в мероприятия на предизборната кампания, предвид факта, че те са
кандидати за общински съветници по аргумент от чл. 161 (2) от ИК;
2.
Времето на изпълнение на служебните задължения от посочените лица и на
ползването на служебното моторно превозно средство не е свързано с конкретно
предизборно мероприятие на ПП „ГЕРБ“, в чиято кандидатска листа за общински
съветници са включени, а и липсват конкретни доказателства в тази посока.
Предвид горното, разгледан по същество сигнала се явява неоснователен и недоказан,
поради което следва да бъде оставен без уважение.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 6 члена на ОИК.
„ЗА“: 6 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
2. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
3. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
4. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
5. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
6. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
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IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Извършване на замяна на
ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх.
№ 117/25.10.2015 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-10268/ 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;
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 e писмено предложение от Галина Иванова Стоянова – упълномощен
представител на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, за замяна на назначени от
ОИК – Своге членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, регистрирано във входящия регистър на
общинската избирателна комисия под № 117 / 25.10.2015 г.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Горното налага вземане на решение за промяна в съставите на СИК, съобразно
предложенията на политическия субект, 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. ОСВОБОЖДАВА МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕРАСИМОВА, ЕГН: *********,
назначена на длъжност „Член“ на СИК № 234300002 – гр. Своге, като на нейно място
НАЗНАЧАВА КРИСТИЯН РОМАН КАНИЕВСКИ , ЕГН: ********* на същата длъжност;
2. ОСВОБОЖДАВА ИЗАБЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА, ЕГН: *********, назначена на
длъжност „Заместник председател“ на СИК № 23430006 – гр. Своге, като на нейно място
НАЗНАЧАВА ЛОЗА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА ЕГН: ********* на същата длъжност;
3. ОСВОБОЖДАВА КРИСТИЯН РОМАН КАНИЕВСКИ, ЕГН: *********, назначен на
длъжност „Зам. Председател“ на СИК № 234300011 – с. Бов, като на негово място
НАЗНАЧАВА СИЛВИЯ МИТОВА НИКОЛОВА, ЕГН: ********* на същата длъжност;
4. Анулира издадените удостоверения на всички освободени членове на СИК.
5. На всички назначени с настоящото решение членове на СИК от квотата на КОАЛИЦИЯ
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ да бъдат издадени удостоверения съгласно Приложение №
19-МИ от изборните книжа.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 6 члена на ОИК.
„ЗА“: 6 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
2. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
3. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
4. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
5. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
6. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Поправка на фактическа грешка в
предходно Решение № 0146 / 17.10.2015 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“ за СИК № 234300008 – гр. Своге по
постъпило предложение вх. № 118 / 25.10.2015 г.“
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства:
На 25.10.2015 г. с вх. № 118 / 25.10.2015 г. в ОИК – Своге е постъпила МОЛБА за промяна
на имената на назначения в СИК № 234300008 – гр.Своге за „Член“ ВЛАДИМИР
ИВАНОВ ПАНЕВ, чиито действителни имена по документ за самоличност са
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ПАНОВ.
Горното налага вземане на решение 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 № 0146 / 17.10.2015 г. на ОИК – Своге,
като имената на назначения в СИК № 234300008 – гр. Своге за „Член“ ВЛАДИМИР
ИВАНОВ ПАНЕВ следва да се чете ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ПАНОВ.
2. Анулира се издаденото удостоверение на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПАНЕВ, като да бъде
издадено удостоверение на същото лице с коректни имена, а именно: ВЛАДИМИР
ЦВЕТАНОВ ПАНОВ.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 6 члена на ОИК.
„ЗА“: 6 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
2. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
3. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
4. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
5. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
6. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
VI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 5 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. № 120 / 25.10.2015 г.“
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
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-10268/ 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;
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 вх. № 120 / 25.10.2015 г.
Горното налага вземане на решение за промяна в съставите на СИК, съобразно
предложенията на политическия субект, 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.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЯ:
1. ОСВОБОЖДАВА МИЛЕНА НИКОЛАЕВА МИЛЧЕВА, ЕГН: *********, назначена на
длъжност „Член“ на СИК № 234300033 – с. Миланово, като на нейно място НАЗНАЧАВА
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА, ЕГН: ********* на същата длъжност.
2. Анулира издаденото удостоверения на МИЛЕНА НИКОЛАЕВА МИЛЧЕВА.
3. На назначеният с настоящото решение член на СИК от квотата на ПАРТИЯ „ГЕРБ“, а
именно ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА да бъде издадено удостоверение съгласно
Приложение № 19-МИ от изборните книжа.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 6 члена на ОИК.
„ЗА“: 6 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
2. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
3. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
4. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
5. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
6. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
VII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“.
ДОКЛАДЧИК:
ОБСЪЖДАНИЯ:
Няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма.
РЕШЕНИЯ:
Няма.
С това се изчерпи приетия дневен ред за настоящото извънредно заседание, във връзка с
което закривам същото.
Следващо заседание на ОИК – Своге ще бъде свикано по реда на чл. 85, ал. 1 от ИК на
същия ден 25.10.2015 г.
Благодаря за участието!
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Закривам заседанието. (Закрито в 10:30 ч.)
ГР. СВОГЕ,
ДАТА: 25.10.2015 г.
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………..…;
Петьо Величков Паунов
СЕКРЕТАР: ……………………….;
Атанас Ангелов Танев

Забележка: Протоколът се подписва от Зам.председателя и Секретаря на ОИК – Своге на
основание чл. 85, ал. 8 от ИК, поради отсъствие по обективни причини на Председателя от
заседанието на общинската избирателна комисия.
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