ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ
№ 0025
Днес, 26.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на
Общинска избирателна комисия – Своге, при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
Обявяване на приключването на работата в ИП към ОИК – Своге.
Въвеждане на данните в бюлетините за втори тур за кмет на
община Своге и кметове на кметства чрез въвеждане на номера в
бюлетината на достагналите на втори тур кандидати.
Утвърждаване на бюлетините за втори тур за кмет на община
Своге и кметове на кметства.
Провеждане на жребии от общинската избирателна комисия за
определяне на реда в списък А на двама или повече кандидати за
общински съветници от една и съща кандидатска листа, получили
равен брой гласове при гласуването.
Проведен жребии от общинската избирателна комисия на
26.10.2015 г. от 09:30 часа за определяне на реда в списък „А“ на
кандидати за общински съветници от следните партии и
коалиции: МК „БСП-АБВ-ОСД“; МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА
ОБЩИНАТА“; ПП „ГЕРБ“, получили равен брой гласове при
гласуването и обработването на гласовете.
Насрочване на втори тур на изборите за кмет на община и кметове
на определени кметства на територията на Община Своге, в които
няма избран кандидат на първи тур.
Разни

ЧЛЕН ОИК
ААТ
ААТ
ААТ
ААТ

ААТ

ААТ

Днешното извънредно заседание на ОИК – Своге е свикано по реда на чл. 85, ал. 1 от ИК
от най-малко 1/3 от членовете й, в това число:
1. Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК;
2. Петьо Величков Паунов – Зам. председател на ОИК;
3. Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК;
4. Юлия Емилова Геошева – Член на ОИК;
5. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК;
6. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК;
7. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.
8. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК;
9. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК;
10. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК;
11. Мария Иванова Владимирова – Член на ОИК.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
На днешното извънредно заседанието на ОИК – Своге присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ ОИК:
ПРИСЪСТВАЩИ:
1. Димитър Тодоров Димитров – Председател на ОИК;
2. Петьо Величков Паунов – Зам. председател на ОИК;
3. Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК;
4. Юлия Емилова Геошева – Член на ОИК;
5. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК;
6. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК;
7. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.
8. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК;
9. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК;
10. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК;
11. Мария Иванова Владимирова – Член на ОИК.
ОТСЪСТВАЩИ:
Няма отсъстващи членове на ОИК - Своге.
ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК:
Не присъстват на днешното заседание.
Налице е изискуемият от чл. 85, ал. 3 от ИК и Решение № 1910-МИ/НР/ 04.09.2015 г. на
ЦИК кворум от повече от половината от членовете й, поради което ОИК – Своге може да
заседава законно.
Заседанието бе открито в 07:30 часа от Председателя на ОИК – Димитър Тодоров
Димитров, след което се пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред, както
следва:
I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД:
ОБСЪЖДАНИЯ:
Председателят предложи днешното заседание на ОИК – Своге да протече по
предварително обявения дневен ред.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма предложения и мнения по отношение на обявения дневен ред от останалите членове
на ОИК.
РЕШЕНИЯ:
ОИК приема предложения и предварително обявен дневен ред за днешното заседание.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
5. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
8. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“;
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“;
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“
11. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“.
II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обявяване на приключването на
работата в ИП към ОИК - Своге“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:
В Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни
комисии в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум,
насрочени за 25.10.2015 г. (приети с Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК),
ЧАСТ ВТОРА, Раздел I, БУКВА „Е“ ПРОЦЕДУРА ПО УСТАНОВЯВАНЕ ОТ ОИК НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ
НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО, е предвидено задължението на общинската
избирателна комисия да вземе нарочно решение за приключване на работата на ИП към
ОИК, като част от процедурата по установяване на резултатите от гласуването.
Предвид горното общинската избирателна комисия следва да вземе решение на основание
чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с Методически указания на ЦИК по
прилагане на ИК от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници
и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25.10.2015 г. (приети с Решение №
2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК).
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
РЕШЕНИЕ:
1. Обявява приключване на работата на Изчислителния пункт (ИП) към ОИК – Своге на
26.10.2015 г. в 09:00 часа.
2. Разпорежда на отговорникът на ИП към ОИК – Своге да разпечати справки за
непристигнали секционни протоколи, за закрити секции, за съответствие между секциите
и приемо-предавателните разписки, както и списък на протоколите с неудовлетворени
контроли.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
5. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
8. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“;
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“;
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“
11. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“.
II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Въвеждане на данните в
бюлетините за втори тур за кмет на община Своге и кметове на кметства чрез въвеждане
на номера в бюлетината на достагналите на втори тур кандидати.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:
В Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни
комисии в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум,
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насрочени за 25.10.2015 г. (приети с Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК),
ЧАСТ ВТОРА, Раздел I, БУКВА „Е“ ПРОЦЕДУРА ПО УСТАНОВЯВАНЕ ОТ ОИК НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ
НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО, е предвидено задължението на общинската
избирателна комисия да вземе нарочно решение за въвеждане на данните в бюлетините за
втори тур за кмет на община / район / кметство чрез въвеждане на номера в бюлетината на
достагналите на втори тур кандидати в http://mi2015.demax.bg.
Това е част от процеса на установяване на резултатите от гласуването и следва да се
извърши незабавно след приключване на изборния ден и процедурата по приемане и
обработка на протоколите от СИК.
Предвид горното следва да бъде взето решение от общинската избирателна комисия, на
основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с Методически указания на
ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни комисии в изборите за общински
съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25.10.2015 г. (приети с
Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
РЕШЕНИЕ:
Незабавно след установяване на резултатите от гласуването от ИП към ОИК да бъдат
въведени данните в бюлетините за втори тур за кмет на община Своге и кметове на
кметства съгласно списък по-долу чрез въвеждане на номера в бюлетината на
достагналите на втори тур кандидати в http://mi2015.demax.bg.
Списък на кметствата на територията на община Своге, за които се насрочва втори тур:
1.

За кмет на кметство – с. Свидня;

2.

За кмет на кметство – с. Томпсън;

3.

За кмет на кметство – с. Реброво;

4.

За кмет на кметство – с. Осеновлаг;

5.

За кмет на кметство – с. Владо Тричков;

6.

За кмет на кметство – с. Брезе;

7.

За кмет на кметство – с. Искрец.

ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“;
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2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
5. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
8. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“;
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“;
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“
11. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“.
III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Утвърждаване на бюлетините за
втори тур за кмет на община Своге и кметове на кметства.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:
Утвърждава генерираните в http://mi2015.demax.bg образци на бюлетини за втори тур
избори за кмет на община Своге и кметове на кметства на територията на общината,
съобразно образци, представляващи приложения, неделима част от настоящото решение.
Приложения, неделима част от настоящото решение са следните бюлетини:
1.

За кмет на Община Своге;

2.

За кмет на кметство – с. Свидня;

3.

За кмет на кметство – с. Томпсън;

4.

За кмет на кметство – с. Реброво;

5.

За кмет на кметство – с. Осеновлаг;

6.

За кмет на кметство – с. Владо Тричков;

7.

За кмет на кметство – с. Брезе;

8.

За кмет на кметство – с. Искрец.

Предвид горното следва да бъде взето решение от общинската избирателна комисия, на
основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка
с Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни комисии
в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени
за 25.10.2015 г. (приети с Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
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РЕШЕНИЕ:
Утвърждава генерираните в http://mi2015.demax.bg образци на бюлетини за втори тур
избори за кмет на община Своге и кметове на кметства на територията на общината,
съобразно образци, представляващи приложения, неделима част от настоящото решение.
Приложения, неделима част от настоящото решение са следните бюлетини:
1.

За кмет на Община Своге;

2.

За кмет на кметство – с. Свидня;

3.

За кмет на кметство – с. Томпсън;

4.

За кмет на кметство – с. Реброво;

5.

За кмет на кметство – с. Осеновлаг;

6.

За кмет на кметство – с. Владо Тричков;

7.

За кмет на кметство – с. Брезе;

8.

За кмет на кметство – с. Искрец.

ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
5. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
8. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“;
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“;
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“
11. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“.
IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Провеждане на жребии от
общинската избирателна комисия за определяне на реда в списък А на двама или повече
кандидати за общински съветници от една и съща кандидатска листа, получили равен
брой гласове при гласуването.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
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ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:
При обработване и отчитане на изборните резултати в изборите за общински съветници от
ИП към ОИК се установи, че следните кандидати от кандидатските листи на конкретни
партии и коалиции са получили равен брой гласове, както следва:
1.
Следните кандидати от кандидатската листа на МК „БСП-АБВ-ОСД“, както следва:
АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА и РАДМИЛА РОМИЛОВА ПЕНКОВА;
2.
Следните кандидати от кандидатската листа на МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА
ОБЩИНАТА“, както следва: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА и ЛЮБЕН РУМЕНОВ
ГРИГОРОВ;
3.
Следните кандидати от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, както следва: ГЕОРГИ
ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ и БОГДАНА АНТОНОВА ЙОРДАНОВА.
Предвид горното се налага вземане на решение от общинската избирателна комисия на
основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 454, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
РЕШЕНИЕ:
Да бъде проведен жребии на 26.10.2015 г. от 09:30 часа, за определяне на реда в списък
„А“ на избраните кандидати за общински съветници получили равен брой гласове,
описани по-горе в настоящото решение.
За провеждане на жребия да бъдат поканени предварително и по подходящ и установим
начин заинтересованите кандидати и представители на съответната партия / коалиция от
чиято кандидатска листа са излъчени кандидатите.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
5. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
8. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“;
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9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“;
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“
11. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“.
V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Проведен жребии от общинската
избирателна комисия на 26.10.2015 г. от 09:30 часа за определяне на реда в списък „А“ на
кандидати за общински съветници от следните партии и коалиции: МК „БСП-АБВ-ОСД“;
МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“; ПП „ГЕРБ“, получили равен брой гласове при
гласуването и обработването на гласовете.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:
Предвид установените обстоятелства, че по двама кандидати за общински съветници от
МК „БСП-АБВ-ОСД“; МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“; ПП „ГЕРБ“ са получили
равен брой гласове, общинската избирателна комисия е решила със свое предходно
Решение № 192 / 26.10.2015 г. да проведе жребии за определяне на реда в списък „А“ на
кандидати за общински съветници на основание чл. 454, ал. 4 от ИК.
За провеждането на жребия са уведомени представителите на съответните партии /
коалиции, като решението е било качено предварително на информационното табло на
ОИК – Своге, както и на неговия интернет адрес.
Жребият е бил планиран за 26.10.2015 г. от 09:30 часа, като в уречения ден и час в
помещението на общинската избирателна комисия се явиха следните лица: Валентин
Асенов Михайлов – представител на МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ и МИЛЕНА
ГЕОРГИЕВА РАШКОВА – кандидат за общински съветник, както и ЖОРО РАДОЕВ
ЦВЕТКОВ – представител на ПП „ГЕРБ“ и ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ – кандидат за
общински съветник. Представители на МК „БСП-АБВ-ОСД“ не осигуриха присъствие
поради обективни причини.
Жребият е проведен в указания ден и час.
Предвид горното следва да се вземе решение от общинската избирателна комисия на
основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 454, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
РЕШЕНИЕ:
Вследствие проведения жребии на 26.10.2015 г. от 09:30 часа бе определен следния ред в
списък „А“ на кандидати за общински съветници:
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1.
От кандидатската листа на МК „БСП-АБВ-ОСД“ вследствие изтегления жребии за
първа по ред в списък „А“ на кандидати за общински съветници бе определена
РАДМИЛА РОМИЛОВА ПЕНКОВА;
2.
От кандидатската листа на МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ вследствие
изтегления жребии за пръв по ред в списък „А“ на кандидати за общински съветници бе
определен ЛЮБЕН РУМЕНОВ ГРИГОРОВ;
3.
От кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ вследствие изтегления жребии за пръв по
ред в списък „А“ на кандидати за общински съветници бе определен ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ
НИКОЛОВ.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
5. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
8. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“;
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“;
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“
11. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“.
VI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Насрочване на втори тур на
изборите за кмет на община и кметове на определени кметства на територията на Община
Своге, в които няма избран кандидат на първи тур.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:
За вземане на настоящото решение се взеха предвид следните обстоятелства:
След обработване на изборните резултати от ИП се установи, че както на територията на
общината, така и за отделни кметства в нея не е избран кандидат. Балотаж ще има за
следните видове избор:
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1.

Кмет на община Своге;

2.

За кмет на кметство – с. Свидня;

3.

За кмет на кметство – с. Томпсън;

4.

За кмет на кметство – с. Реброво;

5.

За кмет на кметство – с. Осеновлаг;

6.

За кмет на кметство – с. Владо Тричков;

7.

За кмет на кметство – с. Брезе;

8.

За кмет на кметство – с. Искрец.

Предвид горното общинската избирателна комисия взема следното решение на основание
чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс (ИК).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма други предложения.
РЕШЕНИЕ:
Насрочва ВТОРИ ТУР избори за Кмет на Община Своге и Кметове на следните кметства:
с. Свидня; с. Томпсън; с. Реброво; с. Осеновлаг; с. Владо Тричков; с. Брезе; с. Искрец.
ВТОРИ ТУР да бъде проведен на 01.11.2015 г. с начален час 06:00 часа.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Димитър Тодоров Димитров – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев – „ЗА“;
4. Юлия Емилова Геошева – „ЗА“;
5. Милена Живкова Славкова - „ЗА“;
6. Йоана Петьова Йорданова - „ЗА“;
7. Катя Йосифова Чобанова - „ЗА“.
8. Марио Розалинов Пунчев – „ЗА“;
9. Светлана Михайлова Колева - „ЗА“;
10. Бойко Христов Йорданов - „ЗА“
11. Мария Иванова Владимирова – „ЗА“.
С това се изчерпи приетия дневен ред за настоящото извънредно заседание, във връзка с
което закривам същото.
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Закривам заседанието. (Закрито в 21:30 ч.)
ГР. СВОГЕ,
ДАТА: 25.10.2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………..…;
Димитър Тодоров Димитров
СЕКРЕТАР: ……………………….;
Атанас Ангелов Танев

12

