
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК – СВОГЕ НА 25.10.2015 Г., НАЧАЛЕН 
ЧАС: 16:30 Ч.  

ПОСЛЕДЕН НОМЕР РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДХОДЕН ДНЕВЕН РЕД: 0178  

№ МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 
1. Поправка на фактическа грешка в предходно Решение № 0133 / 

29.09.2015 г. и Решение № 0154 / 21.10.2015 г. на ОИК – Своге за 
назначаване на членове на СИК на територията на Община Своге 
от квотата на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за СИК 
№ 234300041 – с.Церово по постъпило предложение вх. № 119 / 
25.10.2015 г. и от квотата на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ“ за СИК № 234300005 – гр.Своге по постъпило 
предложение предложение вх. № 124 / 25.10.2015 г. 

ДТД 

2. Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на 
територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ по постъпило в ОИК – Своге 
предложение вх. № 124/ 25.10.2015 г. 

ДТД 

3. Поправка на фактическа грешка в предходно Решение № 0176 / 
25.10.2015 г. на ОИК – Своге за назначаване на членове на СИК 
на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ 
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за СИК № 234300006 – гр.Своге по 
постъпило предложение предложение вх. № 117 / 25.10.2015 г. 

ДТД 

4. Жалба от Велислав Кръстанов Георев, представител на ВМРО, вх. 
№ 121 / 25.10.2015 г. на ОИК и идентична Жалба от Галина 
Иванова Стоянова, представител на КП „ББЦ“, вх. № 122 / 
25.10.2015 г., за несъвместимост по чл. 66, ал. 2 от ИК между 
следните лица от персоналния състав на СИК – с. Брезе, единен № 
234300012, СТОЯНКА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА – Председател 
и ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМЯНОВ – Секретар. 

ААТ 

5. Жалба от Валентин Асенов Михайлов, представител на МК 
„ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“, вх. № 123 / 25.10.2015 г. на 
ОИК и Жалба от Видин Йорданов Григоров, представител на 
Сдружение „Институт за социална интеграция“, вх. № 129 / 
25.10.2015 г., за нарушаване на изборния процес, което се 
изразява в извозване със служебен автомобил на Община Своге 
МЕРЦЕДЕС, ВИТО, рег. № СО9638МА на избиратели до 
секционните избирателни комисии. 

ААТ 

6. Жалба от Kоалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ с вх. 
№ 128 / 25.10.2015 г. на ОИК  за нарушаване на изборния процес, 
което се изразява в явна агитация и купуване на гласове пред СИК 
23400041; СИК 234300042, находящи се в с. Церово, община 
Своге, Софийска област. 

ДТД 

7. Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 125 / 25.10.2015 г. на ОИК  за 
нарушаване на изборния процес, което се изразява в твърдение, че 
кандидатът за кмет на село Владо Тричков – Борислав Тодоров, 
извозва хора с личния си автомобил до СИК № 23400014. 

ДТД 
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8. Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 126 / 25.10.2015 г. на ОИК  за 

нарушаване на изборния процес, което се изразява в явна агитация 
от лицето Бисер Петров Стоянов , кандидат за общински съветник 
от МК „Обединени за общината“ , пред секцията в полза на своята 
партия и е водил хора да гласуват, като ги е вземал от гарата. 

 

9. Разни  
 

 

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


