
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК – СВОГЕ НА 01.11.2015 Г., НАЧАЛЕН ЧАС: 09:00 Ч. 

ПОСЛЕДЕН НОМЕР РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДХОДЕН ДНЕВЕН РЕД: 0227  

№ 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  
 

 

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


