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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА, СОФИЯ ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л   №  20
Днес, 27.10.2019 год., се проведе заседание на ОИК – Горна Малина. Заседанието започна със стартирането на изборния ден. На него присъстват всичките 13 членове, а именно:  
Длъжност в комисията
Име, презиме, фамилия
Председател
Антон Марков Марков
Зам. председател
Бистра Райкова Кунева-Крумова
Зам. председател
Галина Цветанова Цветанова
Секретар
Ганчо Статев Ганев
Член
Мария Павлова Велинова
Член
Цветанка Серафимова Коларска
Член
Ангелина Арангелова Стойкова
Член
Атанаска Цветкова Димитрова
Член
Георги Бориславов Василев
Член
Десислава Любчова Георгиева
Член
Катя Велинова Борисова-Томова
Член
Недялка Тошкова Николова
Член
Таня Цветанова Гергушка




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

Секретарят на комисията – Ганчо Статев Ганев констатира, че е налице кворум, след което Председателят обяви заседанието за открито, като предложи следния дневен ред:
1. Промяна членове от състава на СИК при община Горна Малина за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
2. Разглеждане на резултатите от извършените проверки на място по постъпили сигнали и жалби в изборния ден.
3. Упълномощаване на трима членове от ОИК – Горна Малина, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали, както и избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област след провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
4. Обявяване на край на изборния ден на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. на територията на Община Горна Малина
5. Предаване от СИК на ОИК на сгрешени при попълването им протоколи с резултатите от гласуването и получаване на нови такива при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
6. 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
Бистра Райкова Кунева-Крумова
Х

Зам. председател
Галина Цветанова Цветанова
Х

Секретар
Ганчо Статев Ганев
Х

Член
Мария Павлова Велинова
Х

Член
Цветанка Серафимова Коларска
Х

Член
Ангелина Арангелова Стойкова
Х

Член
Атанаска Цветкова Димитрова
Х

Член
Георги Бориславов Василев
Х

Член
Десислава Любчова Георгиева
Х

Член
Катя Велинова Борисова-Томова
Х

Член
Недялка Тошкова Николова
Х

Член
Таня Цветанова Гергушка
Х


Гласували общо: 13 гласа, от тях 13 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Предложението за дневен ред се приема.

Заседанието продължи през целия ден /предвид, че е изборният ден/ и протоколът бе съставен в края на деня. Поради тази причина след приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане на точките от същия и своевременно вземане на решенията, както следва:
По т. 1 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе две решения за промяна членове от състава на СИК при община Горна Малина за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Гласували общо: 13 гласа, от тях 13 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решенията са приети.

По т. 2 от дневния ред: През изборния ден в ОИК - Горна Малина постъпиха общо 8 сигнала и 1 жалба. По всичките тях се извършиха проверки на място от Председателя, Секретаря и член на ОИК – Горна Малина. От всяка проверка бе съставен Протокол на място, подписан от представители на ОИК и СИК. За всеки по отделно се взе решение, след изчитане протоколите от проверките на място пред цялата комисия в залата, а именно всичките сигнали бяха приети за сведение, а жалбата за неоснователна.
Гласували общо: 13 гласа, от тях 13 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решенията са приети.

По т. 3 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе решение да упълномощи  трима членове на ОИК – Горна Малина от различни партии, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали, както и избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област след провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
Гласували общо: 13 гласа, от тях 13 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 4 от дневния ред: ОИК – Горна Малина след получаване на информация от всички СИК взе решение за обявяване край на изборния ден на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. на територията на Община Горна Малина, 
Гласували общо: 13 гласа, от тях 13 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решението е прието.

По т. 5 от дневния ред: ОИК – Горна Малина взе две решения за предаване от СИК на ОИК на три сгрешени при попълването им протоколи с резултатите от гласуването и получаване на три нови такива при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Гласували общо: 13 гласа, от тях 13 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма.
Решенията са приети.

Решенията, взети през изборния ден са съгласно приетия дневния ред. Председателят на ОИК – Горна Малина не обяви закриване на заседанието, тъй като комисията продължи работата си на 28.10.2019 год., за която ще бъде съставен отделен протокол  


ПРОТОКОЛЧИК: ...........................                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................
		     /Мария Велинова/                               		          /Антон Марков/
   

СЕКРЕТАР: ...........................
		/Ганчо Ганев/



