
Решение №132 

към дело: 20167230700096 

Дата: 19/4/2016г. 

Съдия: Красимира Селенова 

Съдържание 

Производството по делото е по реда на чл.459, ал.1 от 

Изборния кодекс /ИК/ по жалба на С. С. Б. от гр. Н. 

против Решение №261-МИ/02.11.2015 г. на О. И. К. /ОИК/ 

–гр.Н., с което са обявени резултатите от гласуването на 

територията на Община Н. в изборите за Кмет на Община 

Н. на втори тур и Решение №262 от 02.11.2015 г. на О. И. 

К. – гр.Н., с което е обявен избрания Кмет. Делото е 

върнато за ново разглеждане от друг състав на съда с 

решение №3755 от 01.04.2016 г. на ВАС по №14015/2015 

г. 

В жалбата се сочи, че решенията на Общинската И. К. - Н. 

са неправилни и незаконосъобразно постановени, в 

противоречие с материалния закон. Състоялите се избори 

се твърди, че са проведени при съществени нарушения на 

чл.36, ал.2 от Изборен кодекс /ИК/, като отбелязаните 

гласоподаватели на списъците не отговарят на тези в 

протоколите на СИК. Навеждат се доводи и че са 

извършени нарушения по повод определяне членовете на 

секционните избирателни комисии, като същите са 

сменени с решения на Общински съвет, няколко дни 

преди изборите. Сочи се, да са допуснати нарушения по 

време на изборите, като от една страна неправилно са 

гласували с придружител няколко лица, за които 

председателят на СИК е вземал решения, без да се 

съобрази с членовете на избирателните комисии, и от 

друга е имало лица, които са гласували с две лични карти, 

като по този повод от застъпници са правени сигнали до 

ОИК, но същите не са били проверени. Твърди се също, че 

неправилно в протоколите на СИК са отразени 



действителните гласове за спечелилия кандидат и 

недействителни гласове за С. Б., като при изготвяне на 

протоколите са допуснати различни нарушения. По 

същите са нанесени поправки, които не са подписани от 

всички членове на комисията - Протокол на Секционна 

И. К. /СИК/ в И. секция /ИС/ № 211800010 и в И. 

секция /ИС/ № 211800013, а в протокола на СИК с И. 

секция № 211800009 са положени еднакви на пръв поглед 

подписи, което предполага, че тези лица са подписани от 

други или не са гласували. По отношение на тези ИС с 

номера №211800014 и № 211800016 се твърди, че има 

разминаване по отношение на отразяване броя на 

признатите за недействителни бюлетини, а в секция с 

№ 211800019 протокола не съдържа час на приключване 

на изборите и е извършена поправка на часа на съставяне 

на протокола. 

Освен това се твърди, че има данни да са гласували лица 

извън списъците, както и за това, че са допуснати 

бюлетини без да е поставен втори печат, постановени при 

съществени нарушения на процесуалните правила. В 

допълнение към жалбата, се твърди, че в редица 

протоколи на секционни избирателни комисии, изрично 

посочени в допълнението, са допуснати неточности. Иска 

се от настоящия съд да отмени решенията на О. И. К.-Н.. 

В съдебно заседание жалбоподателя редовно и 

своевременно уведомен не се явява, същия се 

представляват от адвокат Р. и от адвокат Н., които 

поддържат изцяло жалбата и допълнението към нея и 

предлагат на съда същите да бъдат уважени по 

съображения изложени в тях, в съдебно заседание и в 

писмената защита.  

Ответникът по жалба редовно и своевременно уведомен 

се представлява от председателя на О. И. К., който се 



явява лично и от адвокат И. А., със становище за 

недопустимост и неоснователност на жалбата и на 

допълнението към нея и предлага на съда жалбата да се 

остави без уважение. 

Заинтересованата страна Б. Р. К., редовно и своевременно 

уведомен се явява лично и от процесуален представител: 

адвокат К. М., който изразява становище за 

недопустимост и неоснователност на жалбата и на 

допълнението към нея. Предлага на съда същите да се 

оставят без разглеждане и производството по делото се 

прекрати. 

Административен съд гр.С., като взе предвид изложеното 

в жалбата и в съдебно заседание от пълномощниците на 

жалбоподателя, становището на пълномощника на 

ответника, становището изразено от заинтересованата 

страна, изразеното в писмените защити, представени от 

страните и след като прецени събраните по делото 

доказателства, прие за установено от фактическа страна 

следното: 

На 01.11.2015 г. на територията на Община Н. е проведен 

втори тур от местните избори за Кмет на Община Н. с 

участници: Б. Р. К. и С. С. Б.. В протокола на ОИК-Н. са 

посочени 6 700 бр. бюлетини, от които намерени в 

избирателните кутии 4 662 броя, като 54 от същите 

недействителни. Отразени са 2 376 действителни гласова 

за Б. К. и 2 232 за С. Б.. Посочените по-горе избори са 

проведени в 23 избирателни секции, за които са съставени 

23 протокола на секционни избирателни комисии с 

отразени в тях резултати от проведеното гласуване. В 

Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800001, за избор на Кмет на Община Н., населено 

място гр. Н. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, 

подписан от председател, зам. председател, секретар и 



6 членове, без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 244, за кандидата С. С. Б. действителните гласове са 

266, и 2 броя недействителни гласове. Попълнена е и 

чернова, подписана от всички членове, в която не се 

сочи да има недействителни гласове.  

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800002, за избор на кмет на община Н., населено 

място гр. Н. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, 

подписан от председател, зам. председател, секретар и 

6 членове, без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 296, а за кандидата С. С. Б. действителните гласове 

са 205, като са посочени 8 недействителни гласове за 

кандидат кмета К., а за кандидат кмета Б. 

недействителните гласове са 5. Попълнена е и чернова, 

подписана от всички членове. 

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800003, за избор на кмет на община Н., населено 

място гр. Н. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, 

подписан от председател, зам. председател, секретар и 

6 членове, без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 225, а за кандидата С. С. Б. действителните гласове 

са 266, като са отчетени 9 недействителни гласове, за 

кандидат кмета К. - 3, а за кандидат кмета Б. 

недействителните гласове са 5. Попълнена е и чернова, 

подписана от всички членове. 

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800004, за избор на кмет на община Н., населено 



място гр. Н. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, 

подписан от председател, зам. председател, секретар и 

6 членове, без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К, е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 161, а за кандидата С. С. Б. действителните гласове 

са 225, като са отчетени 2 броя недействителни гласове 

за същия. Попълнена е и чернова, подписана от 

председателя и от шестимата членове. 

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800005, за избор на кмет на община Н., населено 

място гр. Н. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, 

подписан от председател, зам. председател, секретар и 

6 членове, без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за Б. Р. К. са 152, а за 

кандидата С. С. Б. действителните гласове са 253, като 

и за двамата кандидати има по 2 недействителни 

гласове, като са отразени общо 7 недействителни 

гласа. Попълнена е и чернова, която не е подписана.  

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800006, за избор на кмет на община Н., населено 

място гр. Н. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, 

подписан от председател, зам. председател, секретар и 

6 членове, без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 274, а за кандидата за кмет С. С. Б. действителните 

гласове са 235, като са отразени 4 недействителни 

гласове и за двамата кандидати. Попълнена е и 

чернова, подписана от всички членове на комисията. 

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800007, за избор на кмет на община Н., населено място 



с. К. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 

председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 17, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 29, като няма 

недействителни гласове и за двамата кандидати. Липсва 

чернова на протокола. 

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800008, за избор на кмет на община Н., населено място 

с. К. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 

председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 39, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 62, като няма 

недействителни гласове и за двамата кандидати. 

Изготвена е чернова, която не е подписана от всички 

членове на комисията. 

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800009, за избор на кмет на община Н., населено 

място с. В. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан 

от председател, зам. председател, секретар и 2 членове, 

без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 58, а за кандидата за кмет С. С. Б. действителните 

гласове са 41 като има един недействителен глас за Б. 

К.. Изготвена е чернова на протокола подписана от 

всички членове. 

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800010, за избор на кмет на община Н., населено място 

с. Т.б. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 



председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 20, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 52, като няма 

недействителни гласове и за двамата кандидат кмета. 

Първоначално цифрата „20“ за кандидата К. и цифрата 

„52“ за кандидата Б. са отбелязани в графата 

„недействителни гласове“, като в последствие са 

зачертани, с подписите на всички членове на комисията и 

са посочени в графата „действителни гласове“ съответно 

20 за К. и 52 за Б.. Посоченото зачертаване в графата 

„недействителни гласове“ е подписано от всички членове 

на комисията. Има изготвена чернова не подписана.  

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800011, за избор на кмет на община Н., населено 

място с. Е. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан 

от председател, зам. председател, секретар и 2 членове, 

без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 65, а за кандидата за кмет С. С. Б. действителните 

гласове са 46, отчетен един недействителен глас. Няма 

приложена чернова на протокола.  

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 211800012, 

за избор на кмет на община Н., населено място с. К. от 

01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от председател, 

зам. председател, секретар и 2 членове, без изразени 

особени мнения и без изразени несъгласия, приложение № 

82-МИ-х-К е посочено, че действителните гласове за 

кандидата за кмет Б. Р. К. са 56, а за кандидата за кмет С. 

С. Б. действителните гласове са 63, няма недействителни 

гласове. Изготвена е чернова на този протокол подписана 



от всички членове.  

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800013, за избор на кмет на община Н., населено 

място с. Д. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан 

от председател, зам. председател, секретар и 2 членове, 

без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е видно, че в 

графата за разпределение на действителните гласове 

за кандидата за кмет Б. Р. К. са 61, а за кандидата за 

кмет С. С. Б. действителните гласове са 21, и 2 

недействителни гласове. Изготвена е чернова на този 

протокол, но не подписана.  

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800014, за избор на кмет на община Н., населено 

място с. Г. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан 

от председател, зам. председател, секретар и 2 членове, 

без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 99, а за кандидата за кмет С. С. Б. действителните 

гласове са 78, като има два недействителни гласа за 

кандидата К.. Няма изготвена чернова на протокола.  

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800015, за избор на кмет на община Н., населено място 

с. Б. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 

председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 41, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 27, като няма 

недействителни гласове за никой от кандидатите. 

Изготвена е чернова, не подписана.  

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 



211800016, за избор на кмет на община Н., населено 

място с. С. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан 

от председател, зам. председател, секретар и 4 членове, 

без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 233, а за кандидата за кмет С. С. Б. действителните 

гласове са 94, като има един недействителен глас за 

кандидата К. и два за Б.. Изготвена е чернова не 

подписана. 

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800017, за избор на кмет на община Н., населено място 

с. И. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 

председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 71, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 68, като е 

посочен 1 недействителен глас. Изготвена е чернова, 

която е подписана от всички членове.  

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800018, за избор на кмет на община Н., населено 

място с. К. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан 

от председател, зам. председател, секретар и 2 членове, 

без изразени особени мнения и без изразени 

несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че 

действителните гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. 

са 128, а за кандидата за кмет С. С. Б. действителните 

гласове са 37, като няма недействителни гласове. 

Изготвена е чернова, която не е подписана.  

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800019, за избор на кмет на община Н., населено място 

с. О. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 



председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 79, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 52, като има 3 

недействителни гласа за кандидата К. от общо 6. 

Изготвена е чернова на протокола подписана от всички 

членове. 

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800020, за избор на кмет на община Н., населено място 

с. Д. в. д. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 

председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 15, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 45, като има 1 

недействителен глас за кандидата К.,от общо 2. Изготвена 

е чернова на протокола, която не е подписана. 

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 211800021, 

за избор на кмет на община Н., населено място с. В. д. 

/горен/ от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 

председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 

изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е посочено, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 28, а за кандидата 

за кмет С. С. Б. действителните гласове са 24, като са 

отразени 2 недействителни гласове. Изготвена е чернова 

на протокола, която е подписана от всички членове на 

комисията. 

От Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 

211800022, за избор на кмет на община Н., населено място 

с. Д. от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от 

председател, зам. председател, секретар и 2 членове, без 



изразени особени мнения и без изразени несъгласия, 

приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните 

гласове за кандидата за кмет Б. Р. К. са 8, а за кандидата за 

кмет С. С. Б. действителните гласове са 24, като няма 

недействителни гласове. Не е изготвена чернова на 

протокола. 

В Протокол на Секционна И. К. в И. секция № 211800023, 

за избор на кмет на община Н., населено място Н. от 

01.11.2015 г., жълт цвят, с № *, подписан от председател, 

зам. председател, секретар и 2 членове, без изразени 

особени мнения и без изразени несъгласия, приложение № 

82-МИ-х-К е посочено, че действителните гласове за 

кандидата за кмет Б. Р. К. са 6, а за кандидата за кмет С. С. 

Б. действителните гласове са 19, като е посочен 1 

недействителен глас. Изготвена е чернова на протокола, 

която е подписана от всички членове на комисията.  

Предвид данните от протоколите на СИК е изготвен 

Протокола на О. И. К. за избиране на кмет на община Н. 

от 02.11.2015 г., жълт екземпляр № *, приложение № 84-

МИ-х-К, подписан от председателя, зам. председателят, 

секретаря и осем членове, без изразено несъгласие, без 

особени мнения е видно, че общо действителните гласове 

за кандидата за кмет Б. Р. К. са 2376, а за кандидата за 

кмет С. С. Б. общо действителните гласове са 2232, като 

недействителните гласове за Б. Р. К. са общо 13, а за С. С. 

Б. общо недействителните гласове са 12. 

Изборите са приключили на 01.11.2015 г., като 

резултатите от същите са обявени на 02.11.2015 г., при 

което подадената жалба, както е констатирал и с нарочно 

определение съда на 09.11.2015 г. е в предвидения 7 

дневен срок, поради което по извършената проверка по 

допустимостта на жалбата, съдът се е произнесъл в 

съдебно заседание, като е отхвърлил искането на 



процесуалния представител на заинтересованата страна за 

прекратяване на делото като неоснователно.  

Предвид задълженията на съда съгласно чл.226 от АПК, 

да разгледа делото, като производството започне от 

първото незаконосъобразно действие, послужило като 

основание за връщане на делото и в изпълнение на 

дадените от ВАС указания е извършил проверка по 

основателността на жалбата КАТО: На първо място съдът 

е приел всички доказателства по делото, истинността на 

които не е оспорена, в открито заседание, като по повод 

наведените твърдения, че с Решения на Общински съвет 

/ОбС/ –Н. са сменени членовете на някои Секционни 

комисии в община Н., съдът е изискал Справка от ЦИК. 

По отношение на наведените доводи за допуснати 

нарушения в деня на гласуване, а именно, че е имало 

лица, които са гласували два пъти за сметка на такива, 

които са вписани в избирателните списъци, но не са 

положили подпис е допуснал графологична експертиза, а 

по повод оспорената действителност на протоколите на 

СИК, предвид уточненията в съдебно заседание за 12 

протокола на СИК е допуснал производство по чл.193 от 

ГПК.  

Предвид събраните доказателства и след като обсъди 

направените оплаквания за допуснати нарушения при 

изписване допълнително на лица в избирателните списъци 

съдът констатира, че същите са неоснователни, поради 

следното: От събраните по делото доказателства е 

доказано /и събраните допълнително заявления за това/ по 

безспорен начин, че са допуснатите да гласуват в 

допълнителни списъци общо 77 лица, след като са 

вписани в избирателния списък част І и са представили на 

съответната СИК изискващите се за това декларации по 

ИК и заявления за това. По този повод е установено и при 



първото гледане на делото, че от справките дадени от 

Национална база данни относно постоянния и настоящ 

адрес на лицата посочени в жалбата, че единствено и само 

лицата: С. Й. Ш. - за нея няма данни за постоянен и 

настоящ адрес; М. Е. Ц., която има постоянен и настоящ 

адрес гр. П. и М. Р. У., която има постоянен и настоящ 

адрес гр. Р.,не са отговаряли на това изискване, но същите 

не са гласували - срещу имената на тези лица няма 

отбелязан ЕГН и не са положили подпис, че са гласували. 

Относно доводите за допуснати нарушения при 

формиране състава на Секционните избирателни комисии, 

съда установи, че с Решения на ОбС-Н. в някои от 

секциите е променен състава на комисиите, но взетите 

решения за това, съгласно справка от Централната И. К. 

/ЦИК/ не са оспорени и са влезнали в сила, поради което и 

твърденията за допуснати нарушения по съставяне на 

СИК в определени избирателни секции са неоснователни. 

По изложените твърдения за допуснати нарушения в 

изборния ден относно обстоятелството, че определени 

лица не са участвали при гласуването и по този повод е 

нарушен принципа, установен в чл.3 от ИК, като същите 

са вписани в списъците на СИК и вместо тях е положен 

подпис от друго лице, съда е допуснал графологична 

експертиза относно положените в ИС подписи на 13 

избиратели, а именно: ИС № 211800001 - М. А. Б.; ИС 

№ 211800004 - В. С. Ч. и М. В. П.; ИС № 211800005 - З. 

М. Б.; ИС № 211800009 - В. А. К., В. Д. К., В. Н. М., В. Р. 

К. и ИС № 211800011 - С. А. С., Р. М. А., Ш. Д. Д., Х. М. 

К., Р. С. Х.. Заключението по назначената експертиза не е 

оспорено и прието като доказателство по делото и в 

същото вещото лице е установило, че по два от тях, 

подписите не са на същите, като по отношение на едното 

лице З. М. Б. е установено, че е неграмотна и в личната 



карта няма подпис, а по отношение на другото М. А. Б., че 

е в тежко здравословно състояние. По отношение на 

лицето Р. С. Х. при сравнителния анализ на 

експериментални образци е установено, че липсва 

индивидуална съвкупност от идентификационни 

признаци. За останалите лица е установено по безспорен 

начин, че подписите положени в списъците в деня на 

гласуване са от тях. 

При тези изводи на вещото лице се доказва по безспорен 

начин по отношение на 10 от лицата, за които се твърди че 

не са положили подпис и не са гласували лично, че 

наведените твърдения са неоснователни. Предвид 

обстоятелството, че по отношение на другите три лица от 

страна на жалбоподателя не се представиха убедителни 

доказателства, че не гласували в съответните избирателни 

списъци, съда намира и твърдението за допуснато 

нарушение на чл.3 от ИК за неоснователно. Това 

обстоятелство не се доказа и с разпитаните по делото 

свидетели. По този повод от свидетелските показания на 

лицето В. В. не се установи кога точно такива нарушения 

са допуснати по време на първия или втория тур на 

изборите, тъй като на въпроса, след като е била член на 

СИК кой е бил председател, тя посочи лицето, което е 

било председател на СИК само на първи тур. Освен това 

същата е била член на СИК в ИС №211800001, където се 

предполага да е положила или не е положила подпис Р. С., 

но В. посочи, че има спомен да не е положен подпис от 

лицето М. Б., по отношение на който не се поиска да бъде 

идентифициран подписа при графологичната експертиза. 

Тези твърдения не бяха доказани и със свидетелските 

показания на застъпника С. Д. М., който даде показания, 

че имало поне десет такива лица в тази ИС и е подал устен 

сигнал до ОИК, като не можа да уточни каквото и да е име 



за това, вкл. това на Р. С.. Освен това, като се има 

предвид, че свидетелят е бил застъпник е имал 

възможност да следи и си води записки с цел, да докаже 

твърденията си или поне да подаде писмен сигнал, в 

случай на констатирани нарушения в изборния ден, но 

доказателства за това липсват. От показанията на същия е 

видно, че е присъствал през цялото време на гласуването, 

при което е следвало да може да определи конкретно 

лицата, за които се твърди, че не са гласували, а са 

положили подписи в избирателните списъци. Предвид 

изложеното, при липсата на категорични доказателства 

останалите три лица да не са извършили лично 

гласуването съда намира и наведените твърдения за 

допуснати нарушения в изборния ден за неоснователни.  

Съда констатира, че не са допуснати и твърдените 

нарушения по чл.236, ал.1 от ИК по повод дадените 

решения на председателя на СИК да гласуват определени 

лица с придружител. Относно твърдението, че 

председателят е вземал решение да се гласува без 

придружител, без да се допита до членовете на комисията, 

съдът намира същото за неоснователно, предвид 

цитираната по-горе разпоредба. Според същата, именно 

пред председателя на СИК се представя решението на 

ТЕЛК и той взема решение, без да има задължение да се 

консултира с членовете на комисията, като определен 

член на комисията може да възрази по взетото решение и 

спорът да се разреши от СИК, но доказателства за такива 

възражения липсват. 

При тези изводи и твърденията за неправилно допуснати 

лица да гласуват с придружител без да се вземат 

становища на комисията са неоснователни. 

Относно твърденията за неправилно съставени протоколи 

и неправилно отразяване на недействителните гласове и 



действителните такива, съдът, предвид указанията дадени 

от ВАС даде възможност на страните да оспорят 

истинността на протоколите, и същите бяха оспорени в 12 

избирателни секции по отношение на протоколите на 

СИК в избирателни секции с номера 211800001, 

211800002, 211800003 , 211800004 , 211800005, 

211800006, 211800009, 211800011, 211800013, 211800014, 

211800016 и 211800018 като останалите протоколи са 

приети като доказателства по делото. 

С оглед допуснатото производство по оспорване, при 

отваряне на изборните материали по секции, протоколите 

на които са оспорени, съдът установи, че изборните 

материали са подвързани съгласно изискванията на чл.284 

от ИК - Изборните книжа и материали са опаковани и 

запечатани с хартиена лента, върху която е положен 

печата на комисията и подписана от членове на 

комисията.  

Няма задължение за комисията по отношение на 

запечатаните отделно пакети с изборни материали, в 

които са поставени бюлетини за всеки кандидат да 

има отбелязване и подписи на членовете на комисията, 

т.е. изискването се отнася само за начина, по който са 

подвързани всички избори материали за определена И. 

секция. 

По отношение на протокола на СИК в ИС №211800001, 

при отваряне на торбата с изборните материали са 

проверени отчетените 2 недействителни бюлетини, 

ксерокопия на които са подвързани в отделен свитък 

от доказателства /приложение от заверените 

ксерокопие на бюлетини/, приети като неразделна част 

от делото. 

Първата бюлетина, посочена като недействителна е 

ксерокопирана, като копие от същата е подредено лист 



94 и от същото е видно, че съдържа допълнителни 

символи извън определените места за отбелязване вота 

на избирателя, за която се установи по несъмнен 

начин, че е недействителна, съгласно чл.437, т.3, т.2 от 

ИК. По отношение на втората такава, ксерокопие, на 

която е подвързана на лист с №95 е положен вотът на 

избирателя и за двамата кандидати, при което 

правилно гласът е обявен за недействителен предвид 

чл.437, ал.3, т.6 от ИК. В резултат на изложеното се 

направи извод, че при извършената проверка на 

недействителните бюлетини в протокола на СИК в ИС 

№* правилно са отразени 2 бюлетини като 

недействителни. 

По отношение на проверените действителни такива 

отчетени за кандидата Б. К., за които се твърди да са 

недействителни бяха изготвени ксерокопия на 28 

бюлетини, които са подвързани и номерирани с №1 до 

№28 от свитъка на ксерокопираните бюлетини, 

приложени като неразделна част от делото, като при 

извършената проверка на същите се установи, че за 

някои от тях /№ 4,6,7,8/ знака „Х“ е отбелязан с 

удебеляване и повтаряне на двете черти, но без други 

символи. 

Съдът намира, че посочените бюлетини, правилно са 

отчетени като действителни, като взе предвид 

обстоятелството, че и при проверка на отделените от 

действителните такива с твърдения за 

недействителност от страна на ответника и 

заинтересованата страна 63 бюлетини за кандидата С. 

Б. в бюлетина, ксерокопие по която е подвързана л.29, 

30, 31, 34, 37, 38 от свитъка /Приложение към -заврени 

преписи от бюлетини/ са налице също удебелявания и 

повторения на знака, при което се налага извода, че 



при отразяване на действителните гласове СИК в ИС 

№211800001, е имала еднакви критерии при 

определяне на действителния вот за двамата 

кандидата. Освен това на л.12 е подвързано 

ксерокопие на бюлетина, в която двете черти за 

кандидата Б. К. са свързани, но въпреки това е 

призната за действителна, но като се има предвид, че 

такава е признати за действителни и по отношение на 

жалбоподателя С. Б. на л.57 от свитъка с подвързаните 

ксерокопия, доводите на жалбоподателя за допуснати 

нарушения по повод отразяване действителните 

гласове в тази ИС за кандидата Б. К. са неоснователни 

и отразеното в протокола съдържание отговаря на 

действителното такова. След като беше доказана по 

безспорен начин в производството по чл.193 от ГПК 

истинността на Протокол с фабричен № *, при 

отразяване броя на действителните и 

недействителните гласове доводите за неистинност на 

протокол за ИС с №211800001 са неоснователни и 

същия следва да бъде приобщен и ценен като 

доказателство по делото. 

По отношение на извършената проверка по 

истинността на протоколите на СИК в ИС 

№211800002, съдът е проверил съдържащите се в 

изборните книжа 10 недействителни бюлетини, 

ксерокопия, по които е подвързал на л.96 и 

следващите до л.103 вкл. от приложението с 

ксерокопия на бюлетините. По приетите като 

доказателства ксерокопия, от подвързаното копие на 

лист 96, е установено, че със син химикал, е положен 

знакът „х“ освен срещу името на Б. и извън 

очертанията с редовете за кандидатите в празното 

пространство, което би позволило идентификация на 



лицето и се налага извод за положен вот извън 

определените места, от което и извод, че същата 

правилно е отчетена като недействителна, предвид 

чл.437, ал.3, т.2 от ИК. 

За трите бюлетини, за които ксерокопия са подвързани 

на лист 97, 98 и 99 в квадратчето, където е поставен 

знак за отбелязване вота на избирателя, знака „х“ е 

изписан с допълнителни символи, при което се 

получава и знак различен от „х“, което прави вотът 

недействителен по смисъла на чл.437, ал.3, т.2 и т.4 от 

ИК. На бюлетина с подвързаното копие на л.100, вота 

на избирателя обхваща и двамата кандидати, с едно 

голямо „х“ и същия е недействителен по смисъла на 

чл.437, ал.3, т.4 от ИК. На лист 101 е подвързана 

ксерокопие на бюлетина, на която са положени знаци 

„х“ и срещу двамата кандидати, поради което същата 

не отговаря на изискванията на чл.437, ал.2 от ИК и е 

недействителна по смисъла на чл.437, ал.3, т.4 от ИК - 

не е определен вотът на избирателя. На бюлетина 

ксерокопие, по която е подвързано, на лист 102 знака е 

поставен извън тези квадрати, поради което същата 

отново не отговаря на изискванията на чл.437, ал.2 от 

ИК, при което правилно е отчетена като 

недействителна предвид чл.437, ал.3, т.4 от ИК. На 

подвързаното ксерокопие на бюлетина на л.103 липсва 

втори печат, при което правилно е отбелязана за 

недействителна, предвид изискванията по чл.437, ал.3, 

т.3 от ИК. При така изложеното се налага извода, че в 

протокола на СИК в ИС №211800002 правилно са 

отразени недействителните бюлетини. 

Относно отразените като действителни гласове в ИС 

№211800002 за кандидата Б. К., при отваряне на 

изборните материали се отделени 36 бюлетини, 



ксерокопия на които са подвързани на л.т 104 до 141 от 

свитъка. 

От проверката извършена от съда по отношение на 

действителността на същите, съда констатира, че 

бюлетина, ксерокопие на която е подвързана на л.104 

срещу името на Б. К. освен знака „х“ би могло да се 

приеме, че има и други символи, които могат да 

послужат за идентификация на лицето и не отговаря 

на знак „х“, както и на стр.119 знака „х“ е изписан 

като + , но след като по същия начин такива бюлетин 

са приети за действителни и по отношение на 

кандидата С. Б., предвид ксерокопията подвързано на 

л. 141-144 знака „х“ и изписан наред с други символи, 

както и на тази ксерокопие на която е подвързано на 

л.145, се налага извода, че комисията не е дала 

предпочитания и не е използвала различни критерии 

при определяне на действителните гласове по 

отношение на двамата кандидати. Същата е 

направила компромиси, като е отчела действителни 

гласове при еднакви критерии. При тези констатации, 

съдът намира, че правилно в протокола на ИС 

№211800002 са отразени действителните и 

недействителни гласова за двамата кандидати и 

същия следва да се приложи като доказателство по 

делото. Като уточнение съдът намира за необходимо да 

отбележи, че на лист 186 е подвързано ксерокопие на 

бюлетина, отчетена като действителна за С. Б., в която 

вота на избирателя е отбелязан с черен химикал, в 

нарушение чл.437, ал.3, т.4 от ИК, но като се има 

предвид, че това нарушение дори да е допуснато не 

определя различен резултат от проведените избори, 

както и че ответникът и заинтересованата страна не 

твърдят за недействителност на протокола, то 



независимо от допускането му, то същото не следва да 

бъде счетено като съществено нарушение и по този 

повод не може да се наложи извод, че същия не следва 

да бъде ценен като доказателство. 

Предвид изложеното и в проведеното производство по 

оспорване истинността на протокола не се доказа по 

несъмнен начин протокол с фабричен №211820004 да е 

неистински. 

По отношение на отчетените 9 броя като 

недействителни бюлетини в ИС с №211800003, 

ксерокопия на които са подвързани на лист 187 до 

лист 195, съда намира, че същите правилно са 

отчетени като такива, като се има предвид, че на 

бюлетина с копие на л.187, знакът „х“ срещу 

кандидата Б. К. е изписан с допълнителни символи и 

не отговаря на чл.437, ал.3, т.4 във вр. с т.2 от ИК. По 

същия начин срещу името на С. Б., в бюлетина, 

ксерокопие на която е подвързана л.192, 193 и №194 е 

положен знак „х“, но с допълнителни символи предвид 

чл.437, ал.3, т.4 от ИК, което го прави различен от „х“ 

и дава възможност за идентификация на лицето, при 

което независимо че в ИС №211800002 подобни 

гласове са приети за действителни, комисията в тази 

И. секция при използвани еднакви критерии за 

двамата кандидати е отчела същите като 

недействителни.  

По този повод и по отношение на бюлетина, за която е 

подвързано копие на л.188 по отношение на кандидата 

Б. К. има допълнителни символи същата е приета за 

недействителна. 

При проверката на бюлетина, ксерокопие, от която е 

подвързано на л. 189 са положени знаци и за двамата 

кандидати, поради което същата правилно е приета за 



недействителна, предвид чл.437, ал.3, т.4 от ИК. 

На бюлетина, ксерокопие, от която е подвързано на 

л.190, срещу името на кандидата С. Б. има изписан 

знак различен от „х“, като по същия начин е приета 

такава за недействителна и по отношение на другия 

кандидат, подвързана на лист 187 от свитъка. От 

подвързаното ксерокопие на бюлетина на лист 191, 

знакът „х“ освен в квадратчето е положен и след името 

на кандидата, при което правилно трите бюлетини са 

определени за недействителни предвид чл.437, ал.3, т.4 

от ИК. Относно бюлетина №195 е констатирано в 

съдебно заседание, че знакът „х“ е поставен с черен 

цвят, при което и всички тези отразени като 

недействителни гласа правилно при еднакви критерий 

от комисията в ИС №211800003. са отчетени като 

недействителни. 

От намерените бюлетини, в които е отразен 

действителния вот за Б. К. бяха отделени от 

жалбоподателя бюлетини, ксерокопия на които са 

подвързани на л. 196 до л.214 от свитъка. От 

подвързаните ксерокопия на л.198 е видно, че знакът 

„х“ е изписан срещу името на кандидата по различен 

начин, но не може да се използва за идентификация на 

лицето, има различно наклонени черти, но това е с 

оглед възможностите на лицето физически и 

здравословни и особеност на почерк. Освен това има 

изписани двойни линии, на бюлетина с подвързано 

копие на л.196, призната за действителна по 

отношение на Б. К., каквито бюлетини и по отношение 

на кандидата С. Б. са признати за действителни /копие 

на л.231, 238 /от приложението с подвързаните копия/.  

Предвид изложеното, при проверката от приложените 

ксерокопия с действителни бюлетини с твърдения за 



недействителни бюлетини, съдът установи, че същите 

са действителни, тъй като по недвусмислен начин е 

отразен знакът „х“ и с изписването му не може да се 

идентифицира волята на жалбоподателя. Вярно е, че 

към някои от тях знакът „х“ е положен с изписване на 

двойни черти или изкривена черта, но това не внася 

съмнение във вота на избирателя, освен тава самите 

гласоподаватели не са били наясно, че допълнително 

поставени или удебелени вкл. изкривени черти на 

знака, може да доведе до недействителен глас, като се 

има предвид разпоредбата чл.437 но ИК, която е била 

основно използвана като указание за избирателите. 

При тези изводи след като такива бюлетини са приети 

за действителни и за двамата кандидати не може да се 

приеме, че същите са неправилно отразени като /със 

свързани краища на знака „Х“ л.209 както и 

повторени черти на същия, по отношение на Протокол 

фабричен №211820005 на СИК в ИС №211800003 

следва да се приеме, че не е доказано оспорването му 

като неистински и същия следва да се цени като 

доказателство по делото 

Съда е предоставил отново възможност на страните да 

отделят недействителните според същите бюлетини, за 

които е отбелязано, че са действителни за съответния 

кандидат по повод проверката по оспорване 

истинността на протокол на СИК в ИС №211800004. 

Относно твърденията на жалбоподателя, че тези 

бюлетини ,ксерокопия на които са подвързани от л.288 

до 297 са недействителни съда установи, че на тази, 

копие на която е подвързано на л.291 има двойни 

линии, но такива има приети за действителни и по 

отношение на другия кандидат, подвързани копия на 

л. 299 и 301, при което отново се налага извода, че 



комисията е използвала еднакви критерии при 

определяне действителните гласова за двамата 

кандидата и доводите, че неправилно са отразени 

същите за кандидата К. са неоснователни. 

Относно намерените 2 недействителни бюлетини съда 

констатира тяхната недействителност по несъмнен 

начин в съдебно заседание, тъй като в едната е 

положен знак и за двамата кандидати и не отговаря на 

изискванията съгласно чл.437, ал.3, т.4 от ИК, а в 

другата липсва отбелязване. 

Предвид изложеното и по отношение на Протокол с 

фабричен №211820008, при проведеното производство 

по оспорване не се установи да е налице неправилно 

отбелязване относно действителните гласове за 

избрания кмет и недействителните такива, поради 

което следва да се цени като доказателство по делото, 

тъй като не се доказа неговата недействителност или 

неистинност.  

Относно проверката извършена по повод 

недействителните бюлетини отразени в протокола на 

ИС №211800005 съда е констатирал в съдебно 

заседание, че е установено по безспорен начин от 

страните при извършената проверка, че намерените 

недействителни бюлетини са правилно отчетени като 

такива, при което и ксерокопия на същите не се 

изготвиха. 

По отношение на проверката, извършена по повод 

приетите като действителни за кандидата Б. К. бяха 

отделени такива, чиито копия са подвързани на л. 305 

до л. 311, като на тази с копие на л. 310 има двойно 

изписани линии, но такива са приети за действителни 

и по отношение на другия кандидат, подвързани на 

л.312, 314, при което не може да се направи 



заключение, че комисията неправилно е отразила 

същите като действителни за кандидата, спечелил 

изборите, след като е приложила еднакви критерий и 

по отношение на двамата кандидати, при което и 

протокола с фабричен № * на СИК в ИС №211800005 

следва да се признае за действителен и се отхвърли 

искането за изключване от доказателствата по делото 

и признаването му като неистински и се цени като 

доказателство по делото. 

При проверката на недействителните бюлетини и 

действителните гласове положени за кандидата Б. К. 

за ИС №211800006, съдът отново констатира, че 

намерените 4 недействителни бюлетини са правилно 

отразени като такива, като и по отношение на двамата 

кандидати е отразен знакът „х“ т.е. не е отбелязан 

вотът на избирателя съгласно чл.437, ал.3, т.4 от ИК. 

Съдът даде възможност на страните да отделят 

бюлетините, признати за действителни от СИК за 

съответния кандидат, при което с твърдения за 

недействителност от страна на жалбоподателя бяха 

отделени бюлетините признати за действителни по 

отношение на Б. К., ксерокопия на които се 

подвързаха на л.325 до л.340. При извършената 

проверка на същите, съда констатира особености при 

изписване на знака „х“ на копието, приложено на л.328 

и удебелени линии на знака „х“ л.332, както и на л.340, 

но такива са приети за действителни и по отношение 

на другия кандидат, копия на които са подвързани със 

зелен цвят номерирани на л.341, 342, 344 и 356, при 

което не може да се приеме, че след като комисията е 

приложила еднакъв критерий и по отношение на 

двамата кандидата са отразени неправилно 

действителните гласове. При така изложеното в 



откритото производство по оспорване не беше 

установена неистинност на горецитирания протокол с 

фабричен № *, с оглед на което същия следва да се 

цени като доказателство по делото. 

При осъществената проверка на Протокола на СИК в 

ИС №211800009 се намери една недействителна 

бюлетина, отразена като „невалидна“, на която срещу 

името на К. е изписан знак, различен от „х“, при което 

се прие за безспорно, че същата е недействителна, 

предвид чл.437, ал.3, т.4 от ИК. 

От процесуалните представители на жалбоподателя 

отново при дадената възможност за това се отделиха 4 

бюлетини, които са признати за действителни по 

отношение на кандидата К., ксерокопия на които се 

подвързаха на л.357 до л.360, за които не се установи 

да са приложени различни критерии при отчитането 

им като действителни, предвид тези, признати за 

действителни за другия кандидат: лист 362 и 364, при 

което и твърденията за допуснати нарушения по повод 

отразяване на гласовете като действителни и 

недействителни са неоснователни и по отношение на 

протокол с фабричен №* от извършената проверка по 

чл.193 от ГПК, прилаган субсидиарно съгласно чл.144 

от АПК не се доказа неговата неистинност. 

При проверката допусната по повод оспорване 

истинността на Протокол на ИС №211800011, съда 

констатира в присъствие на страните в съдебно 

заседание, че признатата за недействителна 1 

бюлетина правилно е отразена като такива, с оглед на 

което и в тази част, доводите за допуснати нарушения 

при отразяване на недействителни гласове са 

неоснователни. 

Бяха отделени действителните бюлетини за Б. К., 



ксерокопия, от които се подвързаха на л.365 до 367, 

като от проверката извършена по същите не се 

установи недействителни такива, независимо, че на 

ксерокопието подвързана на стр.366 има 

изкривявания при изписване на двете черти на знака 

„х“, но на същите недвусмислено се сочи вотът на 

избирателя. 

Освен това има такива и при отчитане на 

действителните гласове и по отношение на другия 

кандидат /лист 369/, което налага извода, че при 

отчитане на действителния вот и за двамата 

кандидати са използвани еднакви критерии и 

правилно в Протокол с фабричен №* са отчетени 

действителните гласове за К. и броя на 

недействителните такива за двамата кандидати, при 

което в производството по оспорването му не се доказа 

неговата неистинност. 

По повод проверката извършена по истинността на 

Протокола на СИК за ИС №211800013, при проверката 

на недействителните бюлетини по безспорен начин по 

делото в съдебно заседание беше прието, че намерените 

2 недействителни бюлетини правилно са отчетени 

като такива, като на едната срещу името на К. е 

положен знакът „х“ с черен химикал, а на другата 

няма отбелязване срещу двамата кандидати,с оглед на 

което предвид чл.437, ал.3, т.4 от ИК правилно са 

отчетени. При проверка на действителните такива за 

Б. К. бяха отделени тези, ксерокопия на които са 

подвързани на л.375 и л.376 от приложението със 

заверени копия, като съда не установи да са налице 

допълнителни символи или други нарушения предвид 

чл.437, ал.3 от ИК, при което и правилно същите са 

приети за действителни. Същите отговарят на 



изискванията по чл.437, ал.2 от ИК, при което не се 

установи да е извършено неправилно отчитане на 

действителността на вота на избирателя за Б. К., при 

което Протокол с фабричен №* на СИК следа да бъде 

ценен като доказателство по делото, тъй като не се 

доказа неговата неистинност. 

По повод оспорването на истинността на Протокол на 

СИК за ИС №211800014, съдът констатира отново в 

съдебно заседание, че правилно са отбелязани 

недействителните гласове, като от намерените 2 

бюлетини ксерокопия не бяха изготвени тъй като се 

установи безспорно, че на едната липсва втори печат, а 

на другата липсва отбелязване срещу името на 

кандидатите. Предвид изложеното същите са 

недействителни предвид чл.437, ал.3, т.4 от ИК и 

правилно отразени като такива. 

По отношение на отразените действителни гласа за К. 

за бюлетините за които се твърди недействителност, 

бяха изготвени ксерокопия, подвързани на л.379 и 

л.380. При извършената проверка по същите, съдът не 

установи недействителност на същите и правилно 

отразяване на действителните гласове на кандидата, 

независимо от установени удебелявания и двойно 

изписване на „х“, предвид обстоятелството, че 

комисията е приела такива гласове за действителни и 

по отношение на другия кандидат. 

С оглед изложеното при проведеното производство по 

оспорване не се доказа неистинност на оспорения 

Протокол с фабричен №* и същия следва да се цени 

като доказателство по делото.  

При проверка на протокола на СИК за ИС 

№211800016 относно проверка на действителните 

гласова отразени като такива с твърдения за 



недействителност, след като се изготвиха ксерокопия и 

се подвързаха на л.392 до 404 от приложението по 

делото, при проверката по оспорване истинността на 

протокола, съда не установи да са налице 

недействителни гласове, независимо от 

удебеляванията и положени двойни линии на знака 

„х“, тъй като такива отново са отразени като 

действителни и по отношение на другия кандидат, 

/л.405, 410, 412, 413 и 414 от приложението/. 

Относно намерените 3 бр. недействителни посочени 

като невалидни бюлетини в съдебно заседание се 

констатира, че същите правилно са отчетени като 

такива, предвид разпоредбата на чл.437, ал.3, т.4 от ИК 

- на едната няма изразен вот, на втората липсва втори 

печат и на третата „х“ е отбелязан и за двамата 

кандидати. При повторно преброяване на 

действителните гласове за двамата кандидати беше 

констатирано и обстоятелството, че в пакета на 

приетите за действителни гласове на К. е отчетена 

такава в която е отразен действителен вот за С. Б., при 

което по отношение на Б. К. общия брой действителни 

гласове е 232 гласа. Освен това в приетите като 

действителни по отношение на Б. се намери бюлетина, 

копие от която е подвързана на ср.410, на която липсва 

втори печат, при което се налага извода, че правилно 

са отразени действителните гласова за С. Б. - 94 гласа. 

Предвид общия брой действителни гласа за 

спечелилия кандидат с разлика от 146 гласа, 

установените разлики /4 вместо три от отразения брой 

недействителни бюлетини с оглед установената още 

една такава/ предвид чл.437, ал.3, т.3 от ИК, както и 

намаления с един глас, действителни гласа за Б. К., 

съдът не немира допуснатото нарушение да е 



съществено. От установените 4 недействителни вместо 

3 и 232 вместо 233 действителни гласа за Б. К. не се 

променя вота на избирателя относно проведения 

избор, при което протокола с фабричен № * на ИС 

№211800016 относно установени 232 гласа следва да се 

цени заедно с останалите доказателства по делото. 

При проверка на бюлетините в И. секция с номер 

211800018 отново при проверка на недействителните 

бюлетин не се немери такава, която е призната 

неправилно за такава по отношение на кандидата С. 

Б., включително и такива, които са признати за 

действителни по отношение на кандидата К., но са 

недействителни. 

От подвързаните ксерокопия л.417 до л.422 не се 

установи да са отчетени неправилно гласовете за К. 

като действителни, независимо от удебелените линии 

и повторени двойно такива, тъй като такава и 

подвързана като копие на стр.423 има призната за 

действителна и по отношение на другия кандидат. 

Предвид изложеното в производството по оспорване 

истинността на Протокол с фабричен № * не се 

намериха неправилно отразени в протокола гласове, 

които следа да бъдат приети като действителни от 

недействителните такива за жалбоподателя, при което 

при проведеното производство по чл.193 от ГПК съда 

не констатира оспорения протокол да е неистински, с 

невярно съдържание, предвид което следва да се цени 

като доказателство по делото.  

Предвид изложеното се налага извода, че при 

извършеното производство по оспорване истинността 

на протоколите на СИК в избирателни секции с 

номера 211800001, 211800002, 211800003, 211800004, 

211800005, 211800006, 211800009, 211800011, 211800013, 



211800014 и 211800018, включително и протокол за И. 

секция с номер 211800016, относно отразените 232 

гласа за Б. К. не се установи неистинност на същите, 

като обявения резултат за кмет е съобразен по този 

повод с вота на избирателите. 

Предвид изложеното се налага извода, че при 

обявяване на кмета на община Н. на втори тур не са 

допуснати съществени процесуални нарушения, които 

да са повлияли на избора с оглед на което оспорените 

решения следва да се потвърдят като правилни и 

законосъобразни. С оглед крайния резултат от 

оспорването на решението, с което е обявен кмета на 

община Н., ще следва да се заплатят направените от 

ответника и заинтересованата страна разноски в 

размер на: 2400 лева, за направените такава от 

заинтересованата страна за адвокатско 

възнаграждение и тези от 1642.50 лева на ответника за 

адвокатско възнаграждение и ксерокс услуги. Предвид 

сложността на делото и кратките срокове, както и 

продължилото 10 часово заседание с преброяване на 

бюлетини и разпит на свидетели, съда не намира за 

основателно възражението на процесуалните 

представители на жалбоподателя за прекомерност на 

адвокатския хонорар.  

Мотивиран от гореизложеното Смолянски 

административен съд 

 

Р Е Ш И: 

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №262-МИ от 02.11.2015 г. 

на О. И. К.-Н., с което е обявен избрания Кмет и 

Решение №261-МИ/02.11.2015 г., с което са обявени 

резултатите от гласуването на територията на Община 

Н. в изборите за Кмет на Община Н. на втори тур на О. 



И. К. /ОИК/ – гр.Н.. 

ОСЪЖДА С. С. Б. от гр. Н. да заплати на ОИК-Н., 

направените разноски от 1642.50 на ответника за 

адвокатско възнаграждение и ксерокс услуги, както и 

в размер на 2400 лева на заинтересованата страна Б. 

К.. 

Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от 

обявяването му. 
 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 
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