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 РЕШЕНИЕ

Номер 210 Година 20.11.2015 Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

ААддммииннииссттррааттииввеенн  ссъъдд  --  ССммоолляянн

На 17.11 Година 2015

В публично заседание   в следния състав:

Председател: Васил Чалъков Секретар: Златка Пичурова

Членове: Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Васил Чалъков

Административно дело

номер 20157230700281 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на  чл.459, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/.
Постъпила е  жалба от Стоян Стефанов Беширов, от гр. Неделино  срещу 

Решение № 261  от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Неделино и 
срещу Решение № 262 от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-
Неделино, с които решения са обявени резултатите от гласуването на 
територията на община Неделино в изборите за кмет на община Неделино, 
проведени на 01 ноември 2015г. и е обявен избрания кмет.

В жалбата се сочи, че решенията на Общинската избирателна комисия-
Неделино са неправилни и незаконосъобразно постановени, поради 
противоречие с материалния закон. Твърди се също, че същите са постановени 
при съществени нарушения на процесуалните правила. В допълнение към 
жалбата, представено в съдебно заседание 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 
Общинска избирателна комисия-Неделино изцяло. 

В съдебно заседание жалбоподателя редовно и своевременно уведомен не се 
явява като същия се представляват от адвокат Олена Шишкова  и от адвокат 
Светлана Николова, 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 
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председателя на Общинска избирателна комисия, който се явява лично и от 
адвокат Иван Апостолов, който поддържа становище за неоснователност на 
жалбата и на допълнението към нея и предлага на съда същите да се оставят без 
уважение.

Заинтересованата страна Боян Радоев Кехайов редовно и своевременно 
уведомен се явява лично и изразява становище за неоснователност на жалбата и 
на допълнението към нея. Предлага на съда същите да се оставят без уважение, 
като се потвърдят решенията на ОИК-Неделино.

Административен съд гр.Смолян 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 01.11.2015г. на територията на община Неделино е проведен втори тур от 
местните избори за кмета на община Неделино с участници: Боян Радоев 
Кехайов и Стоян Стефанов Беширов.

Посочените по-горе избори са проведени в 23 избирателни секции, като са 
съставени 23 протокола на секционни избирателни комисии с отразени в тях 
резултати от проведеното гласуване.

По възраженията в основната жалба:
Възраженията са неоснователни.
От представените протоколите на СИК съдът установи следното:
В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 

211800001, за избор на кмета на община Неделино, населено място гр. Неделино 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220002, 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 Боян Радоев Кехайов са 244, а за кандидата Стоян Стефанов 
Беширов действителните гласове са 266, като няма недействителни гласове. 
Попълнена е и чернова, подписана от всички членове.

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800002, за избор на кмет на община Неделино, населено място гр. Неделино 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220004, 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 Боян Радоев Кехайов са 296, а за кандидата Стоян Стефанов 
Беширов действителните гласове са 205, като няма недействителни гласове за 
кандидат кмета Кехайов, а за кандидат кмета Беширов недействителните гласова 
са 5. Попълнена е и чернова, подписана от всички членове.

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800003, за избор на кмет на община Неделино, населено място гр. Неделино 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220005, 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 
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кандидата за кмет Боян Радоев Кехайов са 225, а за кандидата Стоян Стефанов 
Беширов действителните гласове са 266, като няма недействителни гласове за 
кандидат кмета Кехайов, а за кандидат кмета Беширов недействителните гласова 
са 5. Попълнена е и чернова, подписана от всички членове.

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800004, за избор на кмет на община Неделино, населено място гр. Неделино 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220008, 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 Боян Радоев Кехайов са 161, а за кандидата Стоян Стефанов 
Беширов действителните гласове са 225, като няма недействителни гласове и за 
двамата кандидат кмета. Попълнена е и чернова, подписана от председателя и от 
шестимата членове.

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800005, за избор на кмет на община Неделино, населено място гр. Неделино 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220009, 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 Боян Радоев Кехайов са 152, а за кандидата Стоян Стефанов 
Беширов действителните гласове са 253, като и за двамата кандидат кмета  има 
по 2 недействителни гласова. Попълнена е и чернова, която не е подписана. 

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800006, за избор на кмет на община Неделино, населено място гр. Неделино 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220011, 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 Боян Радоев Кехайов са 274, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 235, като няма недействителни 
гласове и за двамата кандидат кмета. Попълнена е и чернова, подписана от 
всички членове на комисията.

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800007, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Крайна от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220013, 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 Боян Радоев Кехайов са 17, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 29 , като няма недействителни 
гласове и за двамата кандидат кмета. Липсва чернова на протокола.

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800008, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Козарка от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220015, 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 Боян Радоев Кехайов са 39, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 62 , като няма недействителни 
гласове и за двамата кандидат кмета. Изготвена е чернова не подписана.
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В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800009, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Върлино от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220017, 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 Боян Радоев Кехайов са 58, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 41 като има един недействителен 
глас за Боян Кехайов. Изготвена е чернова на протокола подписана от всички 
членове.

От  Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800010, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Тънка бара 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220019, 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 Боян Радоев Кехайов са 20, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 52 , като няма недействителни 
гласове и за двамата кандидат кмета. Съдът констатира, че първоначално 
цифрата „20“ за кандидата Кехайов и цифрата „52“ за кандидата Беширов 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 Кехайов и 52 за Беширов. Посоченото 
зачертаване в графата „недействителни гласове“ е подписано от всички членове 
на комисията. Има изготвена чернова не подписана. 

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800011, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Еленка от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220021, 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 Боян Радоев Кехайов са 65, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 46, няма недействителни гласове. 
Няма приложена чернова на протокола. 

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800012, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Кочани от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220023, подписан от председател, зам. 
председател, секретар и 2 членове, без изразени особени мнения и без изразени 
несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К К е посочено, че действителните гласове 
за кандидата за кмет Боян Радоев Кехайов са 56, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 63, няма недействителни гласове. 
Изготвена е чернова на този протокол подписана от всички членове. 

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800013, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Диманово 
от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220026, 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 Боян Радоев Кехайов са 61, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 21, няма недействителни гласове. 
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Изготвена е чернова на този протокол не подписана. 
В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 

211800014, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Гърнати от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220028, 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 Боян Радоев Кехайов са 99, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 78, като има само два 
недействителни гласа за кандидата Кехайов. Няма изготвена чернова на 
протокола. 

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800015, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Бурево от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220029, 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 Боян Радоев Кехайов са 41, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 27, като няма недействителни 
гласове за никой от кандидатите. Изготвена е чернова не подписана. 

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800016, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Средец от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220032, 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 Боян Радоев Кехайов са 233, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 94, като има един недействителен 
глас за кандидата Кехайов. Изготвена е чернова не подписана.  

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800017, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Изгрев от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220033, 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 Боян Радоев Кехайов са 71, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 68, като няма недействителни 
гласове. Изготвена е чернова, която е подписана от всички членове. 

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800018, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Кундево от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220035, 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 Боян Радоев Кехайов са 128, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 37, като няма недействителни 
гласове. Изготвена е чернова, която не е подписана. 

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800019, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Оградна от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220037, подписан от председател, зам. 
председател, секретар и 2 членове, без изразени особени мнения и без изразени 
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несъгласия, приложение № 82-МИ-х-К е видно, че действителните гласове за 
кандидата за кмет Боян Радоев Кехайов са 79, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 52, като има 3 недействителни 
гласа за кандидата Кехайов. Изготвена е чернова на протокола подписана от 
всички членове.

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800020, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Долен върли 
дол от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220039,  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 Боян Радоев Кехайов са 15, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 45, като има 1 недействителен 
глас за кандидата Кехайов. Изготвена е чернова на протокола която не е 
подписана.

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800021, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Върли дол /
горен/ от 01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220041,  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 Боян Радоев Кехайов са 28, а за кандидата за кмет 
Стоян Стефанов Беширов действителните гласове са 24, като няма 
недействителни гласове. Изготвена е чернова на протокола която е подписана от 
всички членове на комисията.

От Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800022, за избор на кмет на община Неделино, населено място с. Дуня от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220043, 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 Боян Радоев Кехайов са 8, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 24, като няма недействителни 
гласове. Не е изготвена чернова на протокола.

В Протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 
211800023, за избор на кмет на община Неделино, населено място Неделино от 
01.11.2015 г., жълт цвят, с № 2118220045, 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 Боян Радоев Кехайов са 6, а за кандидата за кмет Стоян 
Стефанов Беширов действителните гласове са 19, като няма недействителни 
гласове. Изготвена е чернова на протокола която е подписана от всички членове 
на комисията. 

От Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на 
община Неделино от 02.11.2015 г., жълт екземпляр № 2118720001, 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 Боян Радоев Кехайов са 2376, а за 
кандидата за кмет Стоян Стефанов Беширов общо действителните гласове са 
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2232, като недействителните гласове за Боян Радоев Кехайов са общо 13, а за 
Стоян Стефанов Беширов общо недействителните гласове са 12.

От справките направени в 23-те протоколи на Секционните избирателни 
секции /СИК/ и този на Общинската избирателна комисия /ОИК/, в т. 9 която 
гласи „Разпределение на гласовете по кандидатски листи / по кандидати“, не се 
констатираха зачерквания, поправки или други корекции, които да внасят 
съмнения в броя на действителните и недействителни гласове за отделените 
кандидати.

Единствено в протокола на СИК в избирателна секция № 010, населено място 
Тънка бара, първоначално е записано 20 недействителни гласа за кандидата Боян 
Радоев Кехайов и 52 недействителни гласа за кандидата Стоян Стефанов 
Беширов, като в последствие тези цифри са зачертани, като за това обстоятелство 
са положени подписите на всички членове на секционната комисия и 
съответните гласове са посочени като действителни такива за съответните 
кандидати.

От справките дадени от Национална база данни относно постоянния и 
настоящ адрес на лицата посочени в основната жалба като нямащи право да 
гласуват, тъй като нямат постоянен или настоящ адрес на територията на община 
Неделино се установи, че единствено и само лицата: Стефанка Йорданова Шекир 
за нея няма данни за постоянен и настоящ адрес; Марияна Емилова Ценова, 
която има постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив и Минка Радева Устова, която 
има постоянен и настоящ адрес гр. Рудозем.

Веднага следва да се отбележи, че от направената справка в избирателен 
списък-част първа на Избирателна секция № 01 се установи, че лицето Стефанка 
Йораданова Шекир, въпреки, че е записано не е гласувало; от справка в 
избирателен списък – част 1 , на избирателна секция № 02, се установи, че 
лицето Марияна Емилова Ценова, въпреки, че е записано в списъка не е 
гласувало; установи се също от справка в избирателен списък – част 1, на 
избирателна секция № 03, че лицето Минка Радева Устова, която е записана в 
списъка също не е гласувало- срещу имената на тези лица няма отбелязан ЕГН и 
не са положили подпис, че са гласували.

В основната жалба се правят оплаквания, че общо 77 лица са гласували, без 
да са в избирателния списък част І и без да представят на съответната СИК 
изискващите се за това декларации по ИК. На това възражение съдът ще 
отговори в правните изводи на настоящото решение.

По възраженията в допълнението към жалбата:
Възраженията са неоснователни.
В съдебно заседание проведено на 17.11.2015г. адвокат Шишкова представи 

на съда и същия прие заверени от съответната СИК копия на протоколи  на 
избирателни секции № 001, 004, 007 /два бр./,0 09 /два броя/ и 010 получени от 
застъпници при което се правят възражения за несъответствие между 
представените на застъпниците копия от протоколи и тези представени от ОИК.

Веднага следва да се отбележи, че копие от протокола на СИК се предава на 
застъпника преди протокола да постъпи в ОИК, където е възможно по силата на 
чл.445, ал.5 от ИК да се извършат поправки в този протокол на очевидни 



8

фактически грешки, които поправки са подписани от лицата-членове на СИК 
предаващи протоколите в ОИК. Възраженията в допълнителната жалба в по-
голямата си част са именно по такива случаи.

От представения в съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя 
адв. Шишкова копие от протокол на СИК в избирателна секция № 01, в т. 5, 
буква „е“, с думи и с цифра е посочено „2“, докато в същия протокол, представен 
от ОИК, е посочено с думи и с цифра „0“. Извършената поправка от „2“ на „0“, с 
цифри и с думи, е подписана от трима членове на СИК при условията на чл.445, 
ал.5, във връзка с чл.444, ал.1 от ИК и не е допуснато нарушение на ИК.

С оглед възражението в т. 2 от допълнение на жалбата, следва да се посочи, 
че оспорващата страна не представя доказателства с оглед твърдяното и не е 
възможно да се определи, защо върху четири броя бюлетини не са поставени 
двата печата. 

По възражението в т. 3 от допълнение на жалбата, следва да се посочи, че в 
протокола на СИК липсва графа, която да изисква общия, сумарен броя на 
недействителните бюлетини на двамата кандидата.

По възражението в т. 4 от допълнението на жалбата, следва да се посочи, че 
посочената поправка е подписана с подписите на всички членове на СИК.

По възраженията в т.  5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18 от допълнението на жалбата 
съдът ще вземе отношение  по тях в правните изводи на настоящото решение.

По възражението на т. 7, от допълнението на жалбата, поправката в цифрата 
на брой на гласувалите избиратели според положените подписи, в протокола на 
СИК в избирателна секция № 07, е удостоверен с подписите на всички членове 
на комисията.

По възражението в т. 9 от допълнението на жалбата, следва да се посочи, че 
действително в представения по делото заверен протокол на СИК в избирателна 
секция № 09, в графата „Празни бюлетини“, с думи и цифри не е посочено нищо, 
докато в протокола представен от ОИК, е посочено с думи и с цифри 0. 
Непосочването на цифра в графа „празни бюлетини“ в протокола на застъпника, 
по същество, е равно на 0 празни бюлетини.

По възражението в т. 10 от допълнението на жалбата, следва да се посочи, че 
поправката е направена с подписите на трима от членовете на СИК, тъй като 
същата е извършена при предаване на протокола в ОИК и няма как тази поправка 
да съществува и в копието от протокола предадено на застъпника.

По възражението в т. 12 от допълнението на жалбата, следва да се посочи, че 
посочената поправка е извършена в ОИК с подписите на трима от членовете на 
СИК.

По възражението в т.  17 от допълнението на жалбата, следва да се посочи, че 
от значение е отразеното в протокола представен в ОИК-Неделино, а не 
отбелязванията, които са направени в черновата.

В съдебно заседание проведено на 17.11.2015 г. пълномощниците на 
жалбоподателя адв. Шишкова и адв. Николова сочат, че неподдържат искането 
за назначаване на съдебна експертиза със задачите посочени в основаната жалба, 
тъй като тези въпроси са изяснени в хода на  съдебното дирене. 

С оглед така изразеното становище от пълномощниците на жалбоподателя, 
съдът счита, че не е необходимо да коментира въпросите залегнали като задачи 
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на вещото лице още повече, че с определение № 247от 12.11.2015г. постановено 
по настоящото дело съдът е оставил без уважение искането на оспорващия за 
назначаване на съдебно-техническа експертиза. 

Следва да се посочи, че някои от възраженията в основната жалба се 
повтарят като такива и в допълнението й.

С протоколно определение от 17.11.2015г. по настоящото дело настоящият 
съд оставя без уважение искането на процесуалния представител на оспорващия 
за ръчно преброяване от страна на съда на всички бюлетини от всички 
избирателни секции за избора на кмет на община Неделино проведен на 
01.11.2015г., като подробни съображения за това са изложени в самото 
протоколно определение и в определение № 247 от 12.11.2015г. също 
постановено по настоящото дело и не счита за необходимо да ги преповтаря.

С посоченото по-горе протоколно определение е оставено и без уважение 
искането за откриване на производство по оспорване на истинността на 
протоколите на 23 СИК. 

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните 
фактически и правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и като 
такава е процесуално допустима. 

Жалбоподателят е участник в избора за кмет на община Неделино на втори 
тур проведен на 01.11.2015г.  и с оспорените решения не е определен за кмет на 
общината, при което той има право на жалба.

Решения № 261 от 02.11.2015г. и  № 262 от 02.11.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Неделино  са неблагоприятни за жалбоподателя и той се 
явява надлежна страна, страна с право на жалба против тези решения.

Жалбата срещу решенията постъпва в Общинска избирателна комисия-
Неделино на 09.11.2015г. с вх. № 129, т.е. жалбата е подадена в 
законоустановения 7 дневен срок при което същата е процесуално допустима и 
подлежи на разглеждане по същество.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена 
без уважение, като се потвърдят оспорените решения на Общинска избирателна 
комисия-Неделино по следните съображения: 

По същество в жалбата и в допълнението към нея се правят няколко групи 
оплаквания:

На първо място се твърди, че определени лица, поименно посочени в жалбата 
са нямали право да гласуват на втория тур на изборите за кмет на община 
Неделино, проведен на 01.11.2015г. тъй като не са имали нито постоянен, нито 
настоящ адрес на територията на община Неделино.

Това са лицата: Зекие Исеинова Манаходжова, Рамадан Хасанов 
Хамамджиев, Сабрие Шекирова Манаходжова, Емилия Димитрова Орлова, 
Лилия Маркова Коева, Сийка Иванова Калайджиева, Стефанка Йорданова 
Шекир, Гюлсиме Османова Имамова, Деяна Стоянова Разложка, Люба 
Димитрова Калинина, Любчо Николова Грудева /Любчо Николов Грудев/, 
Марияна Емилова Ценова, Росица Младенова Башева, Румяна Добрева 
Сапанова, Валентина Валентинова Камбурова, Емил Горанов Желязков, 
Ангелина Здравкова Устова, Антон Руменов Янев, Жельо Митков Карапетров, 
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Катя Огнянова Устова, Минка Радева Устова, Сабрие Тасимова Халилагова, 
Савда Тодорова Бадева, Хамди Мохамедов Халилагов, Биляна Юриева Веизова, 
Насие Хашимова Местанова, Джемиле Хасан Сеид,  Диляна Стефанова 
Аврамова, Красимира Динева Динева, Расиме Шабанова Реджепова, Хайрие 
Рамаданова Хаджиибрямова, Шерифе Мехмедова Карахалилова, Шефкет 
Исеинов Хаджиибрямов, Албена Асенова Друмева,  Асен Иванов Друмев, Васил 
Иванов Милев, Василка Данаилова Милева,  Нора Димова Травлева, Денис 
Младенов Шевницин, Бойко Митков Кордов,  Цветана Илиева Кордова, Бедрие 
Севдиева Гаджалова, Мария Стефанова Топалова, Стефан Миладинов Топалов и 
Елаида Руменова Атанасова.

В тази връзка следва да се отбележи, че видно от справките /общо 45 на брой/ 
от Националната база данни само лицата Стефанка Йорданова Шекир   /секция 
№ 001/ няма данни за постоянен и настоящ адрес, Марияна Емилова Ценова /
секция № 002, която има постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив и Минка Радева 
Устова /секция № 003/ с постоянен и настоящ адрес гр. Рудозем. И трите лица са 
включени в избирателните списъци на съответните секции, но видно от 
избирателните списъци нито едно от тях не е гласувало срещу името му не е 
посочен ЕГН и липсва подпис на гласувало лице.

Ето защо жалбата в тази й част е неоснователна.
Втората група твърдяни нарушения са, че не са изготвяни чернови към 

протоколите на секционните избирателни комисии или че част от изготвените 
чернови не са подписани. 

В обстоятелствената част на решението си съдът е посочил конкретно от кои 
секционни избирателни комисии не са изготвени чернови към протоколите или 
ако има изготвени такива, те не са били подписани от всички членове/ или от 
част от членовете на комисията.

Тези възражения настоящият съдебен състав счита за неоснователни. 
Неизготвянето или неподписването на черновите по никакъв начин не опорочава 
вота на избирателите от съответната избирателна секция. Черновата само по себе 
си е „чернова“ и не представлява официален документ със съответната 
доказателствена стойност. Официален документ със съответната доказателствена 
стойност представлява оригинала на протокола на съответната секционна 
избирателна комисия, както бе посочено на няколко пъти в настоящото решение 
и които оригинали са подписани от всички членове на съответната избирателна 
комисия без особени мнения и без несъгласия с отразените в тях изборни 
резултати.

По възражението, че част от поправките в протоколите на СИК са подписани 
само от трима нейни членове:

В тази връзка следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 445, ал.5 
от ИК когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически 
грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на 
СИК по чл.444, ал.1 от ИК.

От своя страна разпоредбата на чл.444, ал.1 от ИК регламентира кои лица от 
СИК предават протоколите в ОИК и тя гласи, че председателят или заместник 
председателя, секретарят и член на СИК, предложени от различни партии и 
коалиции предават на ОИК протоколите за всеки един избор. Следователно, 
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когато ОИК констатира, установи очевидни фактически грешки в протоколите на 
СИК те се поправят на място и се подписват от трима от членовете на 
секционната избирателна комисия, и това са тези които предават протоколите. 
Ето защо в някои от протоколите поправките са подписани само от трима от 
членовете на съответната СИК, при  което възраженията в тази насока посочени 
в жалбата и в допълнението й са неоснователни.

С горното се отговаря и на възражението, че в някои случаи е налице 
несъответствие между преписа от протокола на СИК, предоставен на определен 
застъпник и този представен в ОИК. Преписа от протокола на СИК се предоставя 
на застъпника преди същия да бъде предаден в ОИК и няма как в него да са  
нанесени поправките, който се правят в ОИК по реда на чл.445, ал.5 от ИК.

Неоснователно е и възражението посочено в основната жалба, че има 
гласували лица извън избирателните списъци „записани под чертата“ общо 77 
лица, без да са представени съответните декларации по ИК. Съображения в 
подкрепа на това: 

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 01, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Венка Алексиева Хаджиева, Снежана Иванова Емилова и 
Весела Величкова Стефанова и трите дописани лица са представили пред СИК 
декларация от избиратели вписани в допълнителната страница на избирателния 
списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 02, е видно, че от СИК 
е дописано лицето Надка Стефанова Даскалова, дописаното лице е представило 
пред СИК декларация от избиратели, вписани в допълнителната страница на 
избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 
235 от ИК. 

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 03, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Десислава Стефанова Караиванова, Ирена Иванова 
Тодорова, Митко Илиев Христов, Невена Стефанова Андреева, Надежда 
Йорданова Славчева, Аделина Здравкова Петрова-Кисьова, Альоша Младенов 
Личев и Васко Георгиев Беширов,  като дописаните лица са представили пред 
СИК Декларация от избиратели, вписани в допълнителната страница на 
избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 
235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 04, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Руска Асенова Годумова, Анета Юриева Бозвелиева и Галя 
Илиева Емирска,  като дописаните лица са представили пред СИК декларация от 
избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в 
изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 05, е видно, че от СИК 
няма дописани лицата, и логично няма представени декларации.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 06, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Росица Младенова Карапетрова, Садике Мехмедова 
Имамова, Бисер Асенов Димитров и Велко Райчев Русев,  като дописаните лица 
са представили пред СИК декларация от избиратели, вписани в допълнителната 
страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 
233 и чл. 235 от ИК.
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От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 07, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Елка Минчева Недялкова, Пенка Георгиева Караджова, Катя 
Боянова Халваджиева, Юра Стефанова Хаджиева, Светлана Здравкова 
Чафадарова,  като дописаните лица са представили пред СИК декларация от 
избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в 
изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 08, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Елза Миткова Бояджиева, Теменужка Юлиянова Гочева, 
Искра Красимирова Германова, Владимир Асенов Караиванов и Боряна Сашева 
Георгиева,  като дописаните лица са представили пред СИК декларация от 
избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в 
изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 09, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Златка Веселинова Атанасова, Марияна Боянова Симова и 
Сийка Райчева Бозвелиева,  като дописаните лица са представили пред СИК 
декларация от избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния 
списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 10, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Снежана Асенова Личева, Светла Асенова Филипова, Стефан 
Христов Емирски, Стефан Садоев Михайлов и Величко Йорданов Паналов,  като 
дописаните лица са представили пред СИК декларация от избиратели, вписани в 
допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, 
чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 11, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Диляна Александрова Мераджова, Ирена Миткова 
Стефанова , Борис Василев Войводов и Янко Стефанов Бакалов, като дописаните 
лица са представили пред СИК декларация от избиратели, вписани в 
допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, 
чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 12, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Биляна Юриева Веизова, Марияна Стоянова Петрова, Васил 
Тодоров Генчев и Огнян Райчев Хаджиев,  като дописаните лица са представили 
пред СИК декларация от избиратели, вписани в допълнителната страница на 
избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 
235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 13, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Надка Илиева Книжарова, Валентин Василев Димитров и 
Росица Миткова Родопска,  като дописаните лица са представили пред СИК 
декларация от избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния 
списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 14, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Делфина Радкова Беширова и Гина /Гинка/ Желязкова 
Младенова,  като дописаните лица са представили пред СИК декларация от 
избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в 
изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 15, е видно, че от СИК 
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са дописани лицата Магдалена Алексиева Кехайова, Андрей Стоянов Кадиев и 
Радиела Руменова Кавърмова,  като дописаните лица са представили пред СИК 
декларация от избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния 
списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 16, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Мирослава Здравкова Кадиева и Севдалин Милчев 
Чандъров,  като дописаните лица са представили пред СИК декларация от 
избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в 
изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 17, е видно, че от СИК 
са дописано лицето Искра Радомирова Дюлева,  като дописаното лице е 
представило пред СИК декларация от избиратели, вписани в допълнителната 
страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 
233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 18, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Ана Райчева Дюлева и Филка Антимова Кадиева,  като 
дописаните лица са представили пред СИК декларация от избиратели, вписани в 
допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, 
чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 19, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Румяна Тошкова Павлова и Елка Василева Трендафилова,  
като дописаните лица са представили пред СИК декларация от избиратели, 
вписани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден по 
чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 20, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Бойко Атанасов Келешев, Елка Андреева Бачкова, Пенка 
Асенова Димитрова и Веско Василев Генчев,  като дописаните лица са 
представили пред СИК декларация от избиратели, вписани в допълнителната 
страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 
233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 21, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Роза Асенова Чафадарова, Лилия Феликсова Георгиева, 
Веселин Митков Романов и Славчо Асенов Цветков,  като дописаните лица са 
представили пред СИК декларация от избиратели, вписани в допълнителната 
страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 
233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 22, е видно, че от СИК 
са дописани лицата Ясен Митков Романов, Станислав Иванов Карамитев, Олег 
Иванов Мераджов,  Илия Асенов Филипов и Милена Асенова Личева,  като 
дописаните лица са представили пред СИК декларация от избиратели, вписани в 
допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден по чл. 28 ал. 3, 
чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК.

От избирателен списък - част 1, избирателна секция № 23, е видно, че от СИК 
няма дописани лица и логично няма и декларации.

С оглед на изложеното по-горе съдът счита, че жалбата и в частта й с която 
се твърди, че са гласували лица без да са представили декларация по чл. 28 ал. 3, 
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чл. 29, ал. 4, чл. 233 и чл. 235 от ИК за неоснователна.
По изложените по-горе съображения настоящия съд счита жалбата и 

допълнението към нея за неоснователни и като такива ще следва да бъдат 
отхвърлени, а решенията на Общинска избирателна комисия-Неделино, предмет 
на настоящия съдебен контрол, като постановени в съответствие с материалния и 
процесуален закон ще следва да бъдат потвърдени.

Решенията си Общинска избирателна комисия-Неделино е обосновала на 
законосъобразно изготвени протоколи на секционни избирателни комисии, които 
протоколи отчитат действителния вот на избирателите. При изготвяне на 
протоколите на СИС не са допуснати нарушения на материалния или 
процесуален закон, които да повлияят върху действителния вот. Протоколите на 
СИК,  след като са подписани от всички членове на СИК без особени мнения и 
без изразено несъгласие с констатациите в тях, са официални документи с 
доказателствена сила за отразените факти и обстоятелства в тях.

Водим от гореизложеното съдът счита жалбата и допълнението към нея за 
неоснователни.

С оглед горното и на основание чл.459 ,ал.10, изречение първо, предложение 
първо от Изборния кодекс Административен съд гр.Смолян в настоящия си 
състав

Р    Е    Ш    И  :

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 261  от 02.11.2015г. на Общинска избирателна 
комисия-Неделино , с което са обявени резултатите от гласуването на 
територията на община Неделино в изборите за кмет на община Неделино, 
проведени на 01 ноември 2015г. 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 262 от 02.11.2015г. на Общинска избирателна 
комисия-Неделино, с което е обявен за избран за кмет на община Неделино, 
област Смолян на втори тур Боян Радоев Кехайов издигнат от Инициативен 
комитет и получил 2376 броя действителни гласове.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния 
административен съд на Република България с касационна жалба подадена в 
7-мо дневен срок от съобщението му на страните по делото.

СЪОБЩЕНИЕТО  на решението да се извърши за жалбоподателя и за 
заинтересованата страна по телефона, а за ответника по жалбата- на електронния 
адрес на Общинска избирателна комисия-Неделино.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
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