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П Р О Т О К О Л 
№ 0023 

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: 

 
№ 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  
 
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. 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. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК; 
6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК; 
7. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК; 
8. Мария Иванова Владимирова – Член на ОИК.  
 
На днешното извънредно заседанието на ОИК – Своге присъстваха: 
ЧЛЕНОВЕ ОИК: 
ПРИСЪСТВАЩИ: 
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. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК; 
6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК; 
7. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК; 
8. Мария Иванова Владимирова – Член на ОИК. 
 
ОТСЪСТВАЩИ: 
1. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК; 
2. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК. 
3. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК; 
 
ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК: 
Не присъстват на днешното заседание. 
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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 16:30 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: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
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ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчитат следните обстоятелства: 
1. 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 № 234300041 –с.Церово за „Член“ МАРИЯ 
МАРИНОВА КУНЧЕВА, чието действително собствено име по документ за самоличност 
е МАРИНА МАРИНОВА КУНЧЕВА.      
2. На 25.10.2015 г. с вх. № 124 / 25.10.2015 г. в ОИК – Своге е постъпила МОЛБА за 
промяна на имената на назначения в СИК № 234300005 – гр.Своге за „Секретар“ СВЕТЛА 
ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА, чието действително собствено име по документ за 
самоличност е СВЕТОСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Поправя фактическа грешка в Решение № 0133 / 29.09.2015 г. на ОИК – Своге, като 
имената на назначения в СИК № 234300041 – с.Церово за „Член“ МАРИЯ МАРИНОВА 
КУНЧЕВА следва да се чете МАРИНА МАРИНОВА КУНЧЕВА. 
2. Поправя фактическа грешка в Решение № 0154 / 21.10.2015 г. на ОИК – Своге, като 
имената на назначения в СИК № 234300005 – гр.Своге за „Секретар“ СВЕТЛА 
ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА следва да се чете СВЕТОСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА 
ДИМИТРОВА.  
2. Анулират се издадените удостоверения на МАРИЯ МАРИНОВА КУНЧЕВА и СВЕТЛА 
ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА , на същите да бъдат издадени удостоверения с коректни 
имена, а именно: МАРИНА МАРИНОВА КУНЧЕВА  и СВЕТОСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА 
ДИМИТРОВА. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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“; 
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5. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател 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; 
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; 
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6. Постъпило е писмено предложение от ЗЛАТКО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ – 
упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“, за замяна на 
назначени от ОИК – Своге членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на 
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“, регистрирано във входящия регистър на 
общинската избирателна комисия под № 124/ 25.10.2015 г.  
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. ОСВОБОЖДАВА ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА - ЦЕНОВА, ЕГН: 
*********, назначен на длъжност „Член“ на СИК № 234300004 – гр. Своге, като на негово 
място НАЗНАЧАВА РУМЯНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: ********* на същата 
длъжност; 
2.  Анулира издадените удостоверения на ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА - 
ЦЕНОВА . 
3. На РУМЯНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА назначена с настоящото решение за член на 
СИК от квотата на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ да бъде издадено 
удостоверение съгласно Приложение № 19-МИ от изборните книжа. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
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ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
.... 
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Поправя фактическа грешка в Решение № 0176 / 25.10.2015 г. на ОИК – Своге, като 
назначената в СИК № 234300006 – гр.Своге за „Заместник председател“ ЛОЗА ПЕТРОВА 
ГЕОРГИЕВА следва да се чете като „Член“.  
2. Анулират се издаденото удостоверение на ЛОЗА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, на същата да 
бъде издадено удостоверение с коректната позиция в състава на  СИК № 234300006 – 
гр.Своге, а именно: „Член“. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
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ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
Естество на сигнала: 
Жалбата е подадена от Велислав Кръстанов Георев и е регистрирана с вх. № 121 / 
25.10.2015 г. на ОИК - Своге. Идентична жалба е подадена и от представителя на КП 
„ББЦ“ Галин Стоянова, която е регистрирана с вх. № 122 / 25.10.2015 г. В двете жалби се 
съдържат сигнали, че председателят и секретарят на секционната избирателна комисия в 
с. Брезе са майка и син. 
Фактически обстоятелства: 
По отношение на твърдяната в жалбите несъвместимост между посочените членове на 
секционната избирателна комисия № 234300012 – с. Брезе са направени следните справки: 
1. В Отдел „ГРАО“ на общинската администрация, за да се установи налице ли е 
роднинска връзка по права линия между лицата СТОЯНКА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА и 
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМЯНОВ. Вследствие проверката се установява че посочените лица 
са майка и син, т.е. роднини по права линия от първа степен. 
2. В регистъра на решенията на общинската избирателна комисия е направена 
справка, от която са установява, че с Решение № 0108 / 29.09.2015 г. СТОЯНКА 
ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА е назначена за Председател на СИК № 234300012 – с. Брезе от 
квотата на ПП „ГЕРБ“ съобразно направеното предложение до кмета на общината във 
връзка с консултациите за определяне на съставите на СИК. От квотата на ПП „ДПС“ за 
Секретар на СИК № 234300012 – с. Брезе е назначена ЕЛЕННА СВИЛЕНОВА 
ГЕОРГИЕВА съобразно направеното предложение до кмета на общината във връзка с 
консултациите за определяне на съставите на СИК. Със следващо Решение № 0147 / 
17.10.2015 г., общинската избирателна комисия е извършила замяна на ЕЛЕННА 
СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА, като Секретар на секционната избирателна комисия и на 
нейно място е назначила ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ИВАНОВ. В последствие с Решение № 
0165 / 23.10.2015 г. общинската избирателна комисия е извършила поправка на 
фактическа грешка в изписване на имената на ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ИВАНОВ, които 
реално и по документ за самоличност са ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМЯНОВ. 
Правни изводи: 
Видно от чл. 96 от ИК, за членовете на СИК се прилагат ограниченията по чл. 66 от ИК. 
По аргумент от чл. 66, ал. 2 от ИК, членовете на секционната избирателна комисия не 
може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права 
линия, братя и сестри. В новелата на цитираната правна норма не се ограничава степента 
на родство по права линия, по аргумент от което следва да се приеме, че ограничението 
важи за роднини по права линия без ограничение. 
Безспорно е установено, че посочените в жалбите лица са роднини по права линия и то от 
първа степен – майка и син. 
В ИК или в нарочно решение на ЦИК по прилагането на изборното законодателство няма 
изрична разпоредба или такава, която да се приложи по аналогия, за да се вземе решение 
от общинската избирателна комисия, кое от лицата от състава на секционната избирателна 
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комисия, които са в съотношение на несъвместимост следва да бъде освободено и кое да 
остане на длъжност. Предвид това безспорно е установено, че СТОЯНКА ГРИГОРОВА 
ДАМЯНОВА на длъжност Председател на СИК № 234300012 – с. Брезе е назначена първа 
по време още с първоначалното решение за назначаване на СИК, а секретарят ГЕОРГИ 
ИВАНОВ ДАМЯНОВ е назначен в последствие със следващо решение за замяна на 
мястото на назначен вече секретар от квотата на ПП „ДПС“. Предвид на това и по общ 
принцип на действащата нормативна уредба в страната първият по време е по-силен по 
право.     
Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 6 от ИК, общинската избирателна комисия освобождава 
членовете на секционните избирателни комисии при наличие на обстоятелствата по чл. 51, 
ал. 2 от ИК. Съгласно чл. 51, ал. 2, т. 5 от ИК несъвместимостта е основание за 
освобождаване на член на секционна избирателна комисия.  
Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, общинската избирателна 
комисия взема следното решение, на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 22 
и чл. 51, ал. 2, т. 5, чл. 66 и 87, ал. 1, т. 6 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: 
1. Уважава жалбата на Велислав Кръстанов Георев, вх. № 121 / 25.10.2015 г. и жалбата на 
Галина Иванова Стоянова, 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, поради следните причини и мотиви: 
1.1. Безспорно установено е чрез проверка в отдел „ГРАО“ на общинската 
администрация, че посочените лица са майка и син, видно от Удостоверение от 25.10.2015 
г.; 
1.2. Безспорно установено е, че СТОЯНКА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА на длъжност 
Председател е назначена първа по време и в последствие не е заменяна, докато ГЕОРГИ 
ИВАНОВ ДАМЯНОВ не е бил назначен за секретар с първоначалното решение на 
общинската избирателна комисия за назначаване на СИК № 234300012 – с. Брезе, а е 
назначен в последствие като замяна на секретаря ЕЛЕННА СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА, 
която е била назначена с първоначалното решение за назначаване на секционната 
избирателна комисия, а именно Решение № 0108 / 29.09.2015 г. 
Предвид горното, разгледана по същество жалбата се явява основателна и следва да бъде 
уважена. 
2. Предвид уважената жалба и след уведомяване на представителя на ПП „ДПС“, който 
направи предложение за замяна на ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМЯНОВ, като „Секретар“ на 
СИК № 234300012 – с. Брезе вх. № 127 / 25.10.2015 г. на ОИК – СВОГЕ, общинската 
избирателна комисия ОСВОБОЖДАВА ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМЯНОВ, ЕГН: ********* 
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на длъжност „Секретар“ на СИК № 234300012 – с. Брезе, като на негово място 
НАЗНАЧАВА ВАСКО ВЛАДОВ ПЕТКОВ, ЕГН: *********, на същата длъжност. 
3. Анулира издаденото удостоверение на освободения Секретар ГЕОРГИ ИВАНОВ 
ДАМЯНОВ и разпорежда да бъде издадено удостоверение на ново назначения Секретар 
ВАСКО ВЛАДОВ ПЕТКОВ. 
4. ЗАЛИЧАВА ВАСКО ВЛАДОВ ПЕТКОВ, ЕГН: ********* като „застъпник“ на МК 
„ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ и Анулира издаденото му Удостоверение № 43 / 
24.10.2015 г. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
VI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
Естество на сигнала: 
Подадени са две жалби съдържащи едно и също оплакване. Оплакването е 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.  
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Фактически обстоятелства: 
Вследствие получените жалби, описани по-горе, е извършена служебна проверка по 
случая от общинската избирателна комисия, от която се установява следното: 
1. Касае се единствено за извозване на избиратели до избирателните секции и обратно 
със служебен автомобил на Община Своге от двете населени места, както следва: с. 
Добравица и с. Завидовци, в които няма образувани секции поради това, че в с. Добравица 
има 6 жители, а в с. Завидовци има 11 жители, което е недостатъчно за формиране на 
секции, поради което тези жители са насочени към СИК № 234300003 – гр. Своге, която е 
най-близката им за гласуване за местния вот. 
2. Тази практика е предварително съгласувана от Община Своге в хода на подготовка 
и административно обезпечаване на изборите с ЦИК и Областна администрация на 
Софийска област, което между впрочем бе потвърдено от ЦИК при обаждане на член на 
ОИК – Своге в деня на получаване на жалбите за съвет и указания от ЦИК предвид 
липсата на изрична законова уредба и задължителни указания по тълкуването и 
прилагането на изборния закон в този смисъл. 
3. Освен това са издадени Заповед № 1208 / 17.08.2015 г. на Кмета на общината и 
следваща Заповед № 1575 / 22.10.2015 г. също на Кмета на общината, с които са 
обезпечени тези транспортни средства и техните водачи за изборния ден. 
4. Няма никакви конкретни доказателства, които да установяват по безспорен начин 
твърденията на жалбоподателите.  
5. В заключение в ИК не се съдържа изрична регламентация в тази посока, а 
единствено разпоредбата на чл. 168, ал. 3 от ИК, която обаче създава забрана единствено 
за безплатно ползване на публичен административен ресурс, но единствено във връзка с 
предизборната кампания, което касае съвсем различна хипотеза. 
Правни изводи: 
В закона не се съдържа забрана, нито пък нарушение на изборния процес от подобно 
естество, напротив, административно-организационното и техническо обезпечаване на 
изборния процес е именно задължение на общинската администрация, което в случая е 
направено, с цел обезпечаване на избирателното право на избиратели от населени места с 
недостатъчен брой жители за образуване на самостоятелна избирателна секция, до които 
освен друго няма обществен транспорт. 
Освен горното, становището на ЦИК е че при описаната хипотеза няма нарушение на 
изборния процес. 
Няма и никакви доказателства на изложените твърдения в жалбата, т.е., те притежават 
характера на голословни изявления, въз основа на които не е възможно да се вземе 
обосновано и законосъобразно решение, единствено въз основа на твърденията на 
заинтересованата страна.  
Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, общинската избирателна 
комисия взе следното решение, 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.: 
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Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Оставя без уважение жалбата на Валентин Асенов Михайлов, представител на МК 
„ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“, вх. № 123 / 25.10.2015 г., като неоснователна и 
недоказана, поради причини и мотиви, изложени по-горе в решението. 
 
2. Оставя без уважение жалбата на Видин Йорданов Григоров, представител на 
СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, вх. № 129 / 25.10.2015 г., 
като неоснователна и недоказана, поради причини и мотиви, изложени по-горе в 
решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
VII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
Естество на сигнала: 
Оплакването е за нарушаване на изборния процес, което се изразява в в явна агитация и 
купуване на гласове пред СИК 23400041; СИК 234300042, находящи се в с. Церово, 
община Своге, Софийска област. 
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Фактически обстоятелства: 
Вследствие получените жалби, описани по-горе, бе извършена служебна проверка от 
комисия в състав: Светлана Михайлова Колева, член на ОИК от ПП „Герб“, Бойко 
Христов Йорданов, член на ОИК от МК „БСП АБВ ОСД“ и Марио Розалинов Пунчев, 
член на ОИК от КП „ПФ“. Комисията не установи твърдяните в жалбата факти и 
обстоятелства. Комисията даде указания на съставите на СИК по спазването на Изборния 
кодекс и недопускането на прояви, които го нарушават. 
 
Правни изводи: 
Няма никакви доказателства за изложените твърдения в жалбата, т.е., те притежават 
характера на изявления, въз основа на които не е възможно да се вземе обосновано и 
законосъобразно решение, единствено въз основа на твърденията на заинтересованата 
страна.  
Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, общинската избирателна 
комисия взе следното решение, 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 без уважение жалбата на Kоалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ с вх. № 
128 / 25.10.2015 г. на ОИК  , като неоснователна и недоказана, поради причини и мотиви, 
изложени по-горе в решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
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VIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
Естество на сигнала: 
Оплакването е за нарушаване на изборния процес, което се изразява в по – горе 
твърдените факти и обстоятелства. 
 
Фактически обстоятелства: 
Вследствие получената жалба, описана по-горе, бе извършена служебна проверка от 
комисия в състав: Светлана Михайлова Колева, член на ОИК от ПП „Герб“, Бойко 
Христов Йорданов, член на ОИК от МК „БСП АБВ ОСД“ и Марио Розалинов Пунчев, 
член на ОИК от КП „ПФ“. Комисията не установи твърдяните в жалбата факти и 
обстоятелства. Комисията даде указания на съставите на СИК по спазването на Изборния 
кодекс и недопускането на прояви, които го нарушават. 
 
Правни изводи: 
Няма никакви доказателства за изложените твърдения в жалбата, т.е., те притежават 
характера на изявления, въз основа на които не е възможно да се вземе обосновано и 
законосъобразно решение, единствено въз основа на твърденията на заинтересованата 
страна.  
Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, общинската избирателна 
комисия взе следното решение, 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: 
1. Оставя без уважение жалбата на ПП ГЕРБ с вх. № 125 / 25.10.2015 г. на ОИК, като 
неоснователна и недоказана, поради причини и мотиви, изложени по-горе в решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
IХ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „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.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
Естество на сигнала: 
Оплакването е за нарушаване на изборния процес, което се изразява в в явна агитация  
пред СИК 23400037, находяща се в с. Реброво, община Своге, Софийска област. 
 
Фактически обстоятелства: 
Вследствие получената жалба, описана по-горе, бе извършена служебна проверка от 
комисия в състав: Светлана Михайлова Колева, член на ОИК от ПП „Герб“, Бойко 
Христов Йорданов, член на ОИК от МК „БСП АБВ ОСД“ и Марио Розалинов Пунчев, 
член на ОИК от КП „ПФ“. Комисията не установи твърдяните в жалбата факти и 
обстоятелства. Комисията даде указания на съставите на СИК по спазването на Изборния 
кодекс и недопускането на прояви, които го нарушават. 
 
Правни изводи: 
Няма никакви доказателства за изложените твърдения в жалбата, т.е., те притежават 
характера на изявления, въз основа на които не е възможно да се вземе обосновано и 
законосъобразно решение, единствено въз основа на твърденията на заинтересованата 
страна.  



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

16 
 

Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, общинската избирателна 
комисия взе следното решение, 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 без уважение жалбата на ПП ГЕРБ с вх. № 126 / 25.10.2015 г. на ОИК, като 
неоснователна и недоказана, поради причини и мотиви, изложени по-горе в решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 8 члена на ОИК. 
„ЗА“: 8 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. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
6. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
7. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“. 
 
Х. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“. 
 
ДОКЛАДЧИК:  
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
Няма. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Няма. 
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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. или на 26.10.2015 г. при необходимост. 
Благодаря за участието! 
Закривам заседанието. (Закрито в 18:30 ч.) 
 
ГР. СВОГЕ, 
ДАТА: 25.10.2015 г. 

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

 
 
 


