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П Р О Т О К О Л 
№ 0051 

Днес, 01.11.2015 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. Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на 

територията на Община Своге от квотата на МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „ЕДИНСТВО ЗА ПРОМЯНА – НАРОДЕН СЪЮЗ, 
ББЦ, ВМРО-БНД“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх. 
№ 162 / 01.11.2015 г. и назначаване на лица в съставите на СИК на 
мястото на неявили се ръководни и редови членове по 
предложение № 160 / 01.11.2015 г. от КОАЛИЦИЯ 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ и предложение № 163 / 01.11.2015 г. 
от ПП „БДФ“. 

ААТ 

2. Жалба от Жоро Радоев Цветков, кандидат за кмет на Община 
Своге, вх. № 161 / 01.11.2015 г., за нарушаване на изборния 
процес, което се изразява в отваряне на бюлетините на вече 
гласувалите, от Александър Георгиев, председател на 33 СИК с. 
Миланово и Йорданка Коцева, за да видят кой за кого е гласувал. 

ДТД 

3. Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 164 / 01.11.2015 г. на ОИК  за 
нарушаване на изборния процес, което се изразява в твърдение, че 
бял бус с ДК № СО 2945 извозва хора до избирателните секции в 
с. Искрец. 

ДТД 

4. Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 166 / 01.11.2015 г. на ОИК  за 
нарушаване на изборния процес, което се изразява в твърдение, че  
председателят на 27 СИК с. Искрец, Бисерка Димитрова Вълкова, 
е забелязана към 10.30 ч. да предава книжа на кандидата за кмет 
на с. Искрец Радослав Янчев. 

ДТД 

5. Жалба от Снежанка Колева, секретар на 37 СИК с. Реброво с вх. 
№ 165 / 01.11.2015 г. на ОИК  за нарушаване на изборния процес, 
което се изразява в твърдение, че Мирослав Цветков, кандидат за 
кмет на с. Реброво и неговия баща, извозват хора с личните си 
автомобили до избирателните секции. 

ДТД 

6. Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на 
територията на Община Своге от квотата на ПП “ГЕРБ“ по 
постъпило в ОИК – Своге предложение вх. № 167 / 01.11.2015 г. и 
назначаване на лица в съставите на СИК 234300020. 

ДТД 

7. Обявяване на край на изборния ден на втори тур на изборите за 
общински съветници и кметове, проведен на 01.11.2015 г. на 
територията на Община Своге. 

ААТ 

8. Обявяване на приключването на работата в ИП към ОИК – Своге 
на втори тур (балотаж) на местни избори 2015 г., проведен на 
01.11.2015 г. 

ААТ 

9. Разни  
 
Днешното редовно заседание на ОИК – Своге е свикано по реда на чл. 85, ал. 1 от ИК от 
нейния Председател. 
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На днешното редовно 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. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК; 
6. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК; 
7. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК; 
8. Мария Иванова Владимирова – Члена ОИК. 
9. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК; 
10. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК; 
11. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК. 
 
ОТСЪСТВАЩИ: 
Няма отсъстващи членове на общинската избирателна комисия на днешното редовно 
заседание. 
 
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 09:00 часа от Председателя на ОИК – Димитър Тодоров 
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. 
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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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Извършване на замяна на 
ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на 
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЕДИНСТВО ЗА ПРОМЯНА – НАРОДЕН СЪЮЗ, ББЦ, ВМРО-
БНД“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх. № 162 / 01.11.2015 г. и назначаване 
на лица в съставите на СИК на мястото на неявили се ръководни и редови членове по 
предложение № 160 / 01.11.2015 г. от КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ и 
предложение № 163 / 01.11.2015 г. от ПП „БДФ“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчитат следните обстоятелства: 
1. В началото на изборния ден 01.11.2015 г. на втори тур местни избори 2015 г. е 
установено, че в следните СИК №№ 234300002 – гр. Своге, 234300004 – гр. Своге, 
234300012 – с. Брезе, 234300037 – с. Реброво, 234300038 – с. Церецел, 234300042 – с. 
Церово не са се явили лица от съставите на секционните избирателни комисии, 
представители от квотата на КОАЛИЦИЯ „ББЦ“ и ПП „НФСБ“; 
2. За да бъде спазена процедурата за замяна на липсващите лица от съставите на СИК, 
описана в ЧАСТ ВТОРА, Раздел І от Методическите указания на ЦИК по прилагането на 
ИК от ОИК в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, 
насрочени за 25.10.2015 г., ОИК – Своге е потърсила контакт с представителите на 
КОАЛИЦИЯ „ББЦ“ – ГАЛИНА СТОЯНОВА и на ПП „НФСБ“ – ЗЛАТКО БОРИСЛАВОВ 
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ИЛИЕВ, като при многократните обаждания в периода от 06:30 до 08:30 часа на 
оставените телефони за връзка на посочените представители не е осъществен контакт с 
тях (телефонът на ГАЛИНА СТОЯНОВА е изключен, като оператора предупреждава, че 
ще предаде за обаждането, а телефонът на ЗЛАТКО ИЛИЕВ дава свободно, но няма 
отговор). Осъществена е телефонна връзка единствено с представителя на ПП „ВМРО-
БНД“ ВЕЛИСЛАВ КРЪСТАНОВ ГЕОРЕВ, който е представител на партия, която е 
учредител на МК „ЕДИНСТВО ЗА ПРОМЯНА – НАРОДЕН СЪЮЗ, ББЦ, ВМРО-БНД“, 
който е направил предложение за замени на липсващите лица от съставите на следните 
СИК №№ 234300002 – гр. Своге, 234300012 – с. Брезе и 234300037 – с. Реброво, с вх. № 
162 / 01.11.2015 г. на ОИК – Своге;     
3. Предвид липсата на контакт с представителите на коалициите / партиите, чиито 
представители в съставите на СИК не са се явили в началото на изборния ден, и след 
изтичане на 1 час от началото му, ОИК – Своге е потърсила контакт с представители на 
останалите партии / коалиции, като за следната секционна избирателна комисия № 
234300004 – гр. Своге е посочено лице, което да заеме мястото на липсващото, от квотата 
на КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, със заявление вх. № 160 / 01.11.2015 г. на 
ОИК - Своге; 
4. Поради липса на предложения от другите коалиции / партии за Председател на СИК № 
234300038 – с. Церецел, ОИК – Своге, реши да направи вътрешна ротация в състава на 
СИК, като на мястото на отсъстващия Председател от квотата на КОАЛИЦИЯ „ББЦ“ 
СИЛВИЯ МИТОВА НИКОЛОВА се назначава изпълняващият длъжността Зам. 
Председател МАРТИН ВАНЕВ ЦЕНОВ от квотата на КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ 
БЛОК“, съответно назначената за член ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА от квотата на ПП 
„ДПС“ се назначава за Заместник председател; 
5. За СИК №№ 234300038 – с. Церецел и 234300042 – с. Церово са направени 
предложения за назначаване на лица от съставите на секционните избирателни комисии от 
ПП „БДФ“, вх. № 163 / 01.11.2015 г.   
Горното налага 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. ОСВОБОЖДАВА КРИСТИЯН РОМАН КАНИЕВСКИ, ЕГН: **********, назначен на 
длъжност „Член“ на СИК № 234300002 – гр. Своге, като на негово място НАЗНАЧАВА 
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН: ********** на същата длъжност; 
2. ОСВОБОЖДАВА ПЕТЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА, ЕГН: **********, назначена на 
длъжност „Член“ на СИК № 234300037 – с. Реброво, като на нейно място НАЗНАЧАВА 
ЙОРДАН НИКОЛОВ ТАНЕВ, ЕГН: 5901117441 на същата длъжност; 
3. ОСВОБОЖДАВА СИЛВИЯ МИТОВА НИКОЛОВА, ЕГН: **********, назначена на 
длъжност „Председател“ на СИК № 234300038 – с. Церецел, като на нейно място 
НАЗНАЧАВА МАРТИН ВАНЕВ ЦЕНОВ, ЕГН: ********** от квотата на КОАЛИЦИЯ 



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

5 
 

„РБ“, който заема длъжността „ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ“ на същата секционна 
избирателна комисия и на мястото на овакантения пост на „ЗАМЕСТНИК 
ПРЕДСЕДАТЕЛ“ се назначава определената за „ЧЛЕН“ в същата секционна избирателна 
комисия ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА, ЕГН: ********** от квотата на ПП „ДПС“ и на 
мястото на овакантеното място „ЧЛЕН“ в състава на секционната избирателна комисия се 
НАЗНАЧАВА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ СОКОЛОВ, ЕГН: ********** по 
предложение на ПП „БДФ“; 
4. ОСВОБОЖДАВА ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА-ЦЕНОВА, ЕГН: 
**********, назначена на длъжност „Член“ на СИК № 234300004 – гр. Своге, като на 
нейно място НАЗНАЧАВА ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА, ЕГН: ********** на 
същата длъжност по предложение от КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ и 
едновременно с това я заличава от списъка на застъпниците на КОАЛИЦИЯ 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, като анулира издаденото й удостоверение за застъпник; 
5. ОСВОБОЖДАВА МАЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА, ЕГН: **********, назначена на 
длъжност „Член“ на СИК № 234300042 – с. Церово, като на нейно място НАЗНАЧАВА 
ДЕНИС ДАНИЕЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН: ********** на същата длъжност; 
6. ОСВОБОЖДАВА ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЗЛАТКОВА, ЕГН: **********, назначена 
на длъжност „Заместник председател“ на СИК № 234300012 – с. Брезе, като на нейно 
място НАЗНАЧАВА ИВАН ФИЛИПОВ ТАКЕВ, ЕГН: ********** на същата длъжност. 
7. Анулира издадените удостоверения на освободените и заменени лица от състава на 
СИК. 
8. На назначените с настоящото решение лица в съставите на СИК да бъдат издадени 
удостоверения съгласно Приложение № 19-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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
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III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Жалба от Жоро Радоев Цветков, 
кандидат за кмет на Община Своге, вх. № 161 / 01.11.2015 г., за нарушаване на изборния 
процес, което се изразява в отваряне на бюлетините на вече гласувалите, от Александър 
Георгиев, председател на 33 СИК с. Миланово и Йорданка Коцева, за да видят кой за кого 
е гласувал.“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
Естество на сигнала: 
Подадена е жалба, съдържаща оплакване за нарушаване на изборния процес, което се 
изразява в отваряне на бюлетините на вече гласувалите, от Александър Георгиев, 
председател и Йорданка Коцева член на 234300033 СИК с. Миланово, за да видят вота на 
избирателя.  
Фактически обстоятелства: 
Вследствие получената жалба, описана по-горе, е извършена служебна проверка по случая 
от общинската избирателна комисия, в състав от Светлана Михайлова Колева от ПП ГЕРБ 
и Йоана Петьова Йорданова от ПП АТАКА от която се установява следното: 
Поискано е писменно обяснение от секционата избирателна комисия във връзка с жалбата. 
Видно от представеното обяснение, подписано от всички членове на СИК 234300033, след 
упражнен вот от гласоподавател, същият е предоставил за поставяне на втори печат 
бюлетина сгъната не по установения начин. Така сгъната бюлетината е водела до 
невъзмож ност за поставяне на печат, същата е върната на лицето за ново сгъване. От 
горното става ясно, че никой не е отварял бюлетината, а самият гласоподавател 
собственоръчно отново е сгънал бюлетината, за да може да бъде откъснат отрязъка от 
член на секционната комсия. 
Правни изводи: 
Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, на основание чл. 85, ал. 4 
във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс (ИК), Общинска избирателна комисия – 
Своге (ОИК – Своге), взе следното, 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Оставя без уважение жалбата на Жоро Радоев Цветков, кандидат за кмет на Община 
Своге, вх. № 161 / 01.11.2015 г., като неоснователна и недоказана, поради причини и 
мотиви, изложени по-горе в решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
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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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 164 / 
01.11.2015 г. на ОИК  за нарушаване на изборния процес, което се изразява в твърдение, 
че бял бус с ДК № СО 2945 извозва хора до избирателните секции в с. Искрец.“ 
 
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.  



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

8 
 

Предвид установеното по-горе от фактическа и правна страна, 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, Общинска избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), 
взе следното,  
       
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Оставя без уважение жалбата на ПП ГЕРБ с вх. № 164 / 01.11.2015 г. на ОИК, като 
неоснователна и недоказана, поради причини и мотиви, изложени по-горе в решението. 
 
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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 166 / 
01.11.2015 г. на ОИК  за нарушаване на изборния процес, което се изразява в твърдение, 
че  председателят на 27 СИК с. Искрец, Бисерка Димитрова Вълкова, е забелязана към 
10.30 ч. да предава книжа на кандидата за кмет на с. Искрец Радослав Янчев“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на решението се отчетоха следните обстоятелства: 
Естество на сигнала: 
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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:Юлия Емилова Геошева, член на ОИК от ПП „Герб“, Катя Йосифова 
Чобанова, член на ОИК от МК „БСП АБВ ОСД“ Комисията не установи твърдяните в 
жалбата факти и обстоятелства,също изиска писменни обяснения от ръководството на 
комисията,от който става ясно,чене е извършено подобно нарушение.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, 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, Общинска избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), 
взе следното,       
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Оставя без уважение жалбата на ПП ГЕРБ с вх. № 166 / 01.11.2015 г. на ОИК, като 
неоснователна и недоказана, поради причини и мотиви, изложени по-горе в решението. 
 
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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
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9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
VI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Жалба от Снежанка Колева, 
секретар на 37 СИК с. Реброво с вх. № 165 / 01.11.2015 г. на ОИК  за нарушаване на 
изборния процес, което се изразява в твърдение, че Мирослав Цветков, кандидат за кмет 
на с. Реброво и неговия баща, извозват хора с личните си автомобили до избирателните 
секции“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
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“ и Йоана 
Петьова Йорданова, член на ОИК от ПП“Атака“. 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, 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, Общинска избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), 
взе следното, 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Оставя без уважение жалбата на Снежанка Колева с вх. № 165 / 01.11.2015 г. на ОИК, като 
неоснователна и недоказана, поради причини и мотиви, изложени по-горе в решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ОБЩО: 11 члена на ОИК. 
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„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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
VII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Извършване на замяна на 
ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на ПП 
“ГЕРБ“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх. № 167 / 01.11.2015 г. и назначаване 
на лица в съставите на СИК 234300020“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
Предвид следните обстоятелства: 
Предложение от ПП“ГЕРБ“ за промяна на състава на СИК 234300020. 
На основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс (ИК), 
Общинска избирателна комисия – Своге, 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. ОСВОБОЖДАВА Валентин Василев Петров /член/, НАЗНАЧАВА Красимир Спасов 
Кръстанов, ЕГН 6309297226. 
2. Анулира издадените удостоверения на освободените и заменени лице от състава на 
СИК. 
3. На назначените с настоящото решение лица в съставите на СИК да бъдат издадени 
удостоверения съгласно Приложение № 19-МИ от изборните книжа.. 
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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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
VIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обявяване на край на изборния 
ден на втори тур на изборите за общински съветници и кметове, проведен на 01.11.2015 г. 
на територията на Община Своге“ 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства: 
Получена е информация от всичките 42 секционни избирателни комисии на територията 
на общината, че са приключили изборния ден.  
Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния 
кодекс (ИК), Общинска избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), взе решението по-
долу. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Обявява край на втори тур (балотаж) на изборния ден 01.11.2015 г. на територията на 
Община Своге в 19:30 часа. 
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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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
IХ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обявяване на приключването на 
работата в ИП към ОИК – Своге на втори тур (балотаж) на местни избори 2015 г., 
проведен на 01.11.2015 г.“. 
 
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК. 
 
ОБСЪЖДАНИЯ: 
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства: 
В Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни 
комисии в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, 
насрочени за 25.10.2015 г. (приети с Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК), 
ЧАСТ ВТОРА, Раздел I, БУКВА „Е“ ПРОЦЕДУРА ПО УСТАНОВЯВАНЕ ОТ ОИК НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ 
НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО, е предвидено задължението на общинската 
избирателна комисия да вземе нарочно решение за приключване на работата на ИП към 
ОИК, като част от процедурата по установяване на резултатите от гласуването.  
Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с 
Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни комисии 
в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени 
за 25.10.2015 г. (приети с Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК), Общинска 
избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), взе решението, описано по-долу. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
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Няма други предложения. 
 
РЕШЕНИЯ: 
1. Обявява приключване на работата на Изчислителния пункт (ИП) към ОИК – Своге  на 
втори тур (балотаж) на местни избори 2015 г. на 01.11.2015 г. в 23:40 часа. 
2. Разпорежда на отговорникът на ИП към ОИК – Своге да разпечати справки за 
непристигнали секционни протоколи, за закрити секции, за съответствие между секциите 
и приемо-предавателните разписки, както и списък на протоколите с неудовлетворени 
контроли. 
 
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. Милена Живкова Славкова - „ЗА“; 
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“; 
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“; 
8. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“; 
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“; 
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“; 
11. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“. 
 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.: 
Няма. 
 
РЕШЕНИЯ: 
Няма. 
 
С това се изчерпи приетия дневен ред за настоящото редовно заседание, във връзка с 
което закривам същото.  
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Следващо заседание на ОИК – Своге ще бъде насрочено извънредно при необходимост на 
02.11.2015 г. 
Благодаря за участието! 
Закривам заседанието. (Закрито в 23:50 ч.) 
 
ГР. СВОГЕ, 
ДАТА: 01.11.2015 г. 

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


