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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА, СОФИЯ ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л   №  8
Днес, 24.09.2019 год., се проведе заседание на ОИК – Горна Малина. Заседанието започна в 22.00 часа. На него присъстват 9 членове, а именно:  
Длъжност в комисията
Име, презиме, фамилия
Председател
Антон Марков Марков
Зам. председател
Галина Цветанова Цветанова
Член
Атанаска Цветкова Димитрова
Член
Цветанка Серафимова Коларска
Член
Ангелина Арангелова Стойкова
Член
Мария Павлова Велинова
Член
Катя Велинова Борисова-Томова
Член
Таня Цветанова Гергушка
Член
Недялка Тошкова Николова

Заседанието се ръководи от Председателя – Антон Марков Марков, а за протоколчик бе определена Мария Павлова Велинова.

Председателят на комисията, че е налице кворум, след което обяви заседанието за открито, като предложи следния дневен ред:
1.	Назначаване на специалист „технически сътрудник” към ОИК Горна Малина.
2.	Регистриране на кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ВОЛЯ, АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
3.	Регистриране на кандидатска листа за кмет на община Горна Малина, предложена от МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ВОЛЯ, АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
4.	Регистриране на кандидатска листа за кметове на кметства в община Горна Малина, предложена от МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ВОЛЯ, АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
5.	Регистриране на кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
6. 	Регистриране на кандидатска листа за кметове на кметства в община Горна Малина, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
7.	Регистриране на кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
8.	Регистриране на кандидатска листа за кмет на община Горна Малина, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
9.	Регистриране на кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от МК ГЕРБ (ВМРО) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
10.	Регистриране на кандидатска листа за кмет на община Горна Малина, предложена от МК ГЕРБ (ВМРО) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
11.	Регистриране на кандидатска листа за кметове на кметства в община Горна Малина, предложена от МК ГЕРБ (ВМРО) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
12.	 Регистриране на кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
13.	Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство в община Горна Малина, предложена от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
14.	Разни

Не постъпиха други предложения за дневен ред или за допълване на тези предложения, поради което той беше подложен на гласуване.

Резултати от поименно гласуване на членовете на ОИК – Горна Малина:
Длъжност в комисията
Име, презиме, фамилия
ЗА
ПРОТИВ
Председател
Антон Марков Марков
Х

Зам. председател
Галина Цветанова Цветанова
Х

Член
Атанаска Цветкова Димитрова
Х

Член
Цветанка Серафимова Коларска
Х

Член
Ангелина Арангелова Стойкова
Х

Член
Мария Павлова Велинова
Х

Член
Катя Велинова Борисова-Томова
Х

Член
Таня Цветанова Гергушка
Х

Член
Недялка Тошкова Николова
Х


Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Предложението за дневен ред се приема.

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане на точките от същия и вземане на решенията, както следва:
По т. 1 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да назначи специалист „технически сътрудник” към ОИК Горна Малина. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 2 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да регистрира кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ВОЛЯ, АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 3 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да регистрира кандидатска листа за кмет на община Горна Малина, предложена от МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ВОЛЯ, АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 4 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да регистрира кандидатска листа за кметове на кметства в община Горна Малина, предложена от МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ВОЛЯ, АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 5 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да регистрира кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 6 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да регистрира кандидатска листа за кметове на кметства в община Горна Малина, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 7 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да регистрира кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 8 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община Горна Малина, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 9 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от МК ГЕРБ (ВМРО) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 10 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община Горна Малина, предложена от МК ГЕРБ (ВМРО) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 11 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в община Горна Малина, предложена от МК ГЕРБ (ВМРО) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 12 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при Община Горна Малина, предложена от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 13 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство в община Горна Малина, предложена от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Гласували общо: 9 гласа, от тях 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на ОИК – Горна Малина обяви закриване на заседанието в 22.30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК: ...........................                         
	/Мария Велинова/

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...........................
          				                                  /Антон Марков/
                           		                                                                        СЕКРЕТАР: ...........................
                           					  /Ганчо Ганев/

ПРИСЪСТВАЛИ И СЪГЛАСНИ С ПРОТОКОЛА:
Длъжност в комисията
Име, презиме, фамилия
Подпис 
Председател
Антон Марков Марков

Зам. председател
Галина Цветанова Цветанова

Член
Атанаска Цветкова Димитрова

Член
Цветанка Серафимова Коларска

Член
Ангелина Арангелова Стойкова

Член
Мария Павлова Велинова

Член
Катя Велинова Борисова-Томова

Член
Таня Цветанова Гергушка

Член
Недялка Тошкова Николова





