ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ
№ 0048

Днес, 29.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на
Общинска избирателна комисия – Своге, при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
№
1.

МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
Определяне и упълномощаване на двама члена от състава на ОИК – Своге от
различни партии / коалиции за приемане на отпечатани бюлетини от съответната
печатница, на която е възложено отпечатването им.

На заседанието на ОИК – Своге присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ ОИК:
ПРИСЪСТВАЩИ:
1. Димитър Тодоров Димитров – Председател ОИК;
2. Петьо Величков Паунов – Зам. председател на ОИК;
3. Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК;
4. Юлия Емилова Геошева – Член на ОИК;
5. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК;
6. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК;
7. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК;

ОТСЪСТВАЩИ:
1. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК;
2. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК;
3. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.
4. Марио Розалинов Пунчев – Член на ОИК.

ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК:
Не присъстват на днешното заседание.
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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 09:00 часа от Председателя на ОИК – Димитър 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.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 7 члена на ОИК.
„ЗА“: 7 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. Светлана Михайлова Колева – „ЗА“;
6. Бойко Христов Йорданов – „ЗА“;
7. Милена Живкова Славкова – „ЗА“;
II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне и упълномощаване на
двама члена от състава на ОИК – Своге от различни партии / коалиции за приемане на
отпечатани бюлетини от съответната печатница, на която е възложено отпечатването им.“
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
Предвид следните обстоятелства във връзка с приемането на отпечатаните хартиени
бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове през 2015 г.:
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Получено е придружаващо писмо от ЦИК изх. № МИ-15-1299/ 13.10.2015 г. (вх. № 054/
14.10.2015 г. на ОИК – Своге), към което е приложено писмо от Печатница на БНБ АД,
съдържащо график за предаване на отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване в
изборите за общински съветници и кметове през 2015 г.;
Съобразно приложеният график, ОИК – Своге, чрез двама свои упълномощени
представители от различни партии / коалиции следва да получи бюлетините от печатница
„ДЕМАКС“ АД, на която е възложено отпечатването им, на дата: 29.10.2015 г.
(Четвъртък) от 12:00 часа на адрес: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, база
„Металснаб“ (хале в двора на Митническо бюро Кремиковци);
Съгласно Решение № 2363-МИ/ 26.09.2015 г. на ЦИК (с което се изменя предходно
решение на ЦИК № 2260-МИ/ 18.09.2015 г.), предаването на отпечатаните хартиени
бюлетини се извършва на територията на печатницата под контрола на Министерството на
финансите по предварително съгласуван със съответните ОИК и областна администрация
график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на
съответната областна администрация и двама упълномощени члена на общинската
избирателна комисия, предложени от различни партии / коалиции.
Горното налага, на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с
Решение № 2363-МИ/ 26.09.2015 г. на ЦИК (с което се изменя предходно решение на ЦИК
№ 2260-МИ/ 18.09.2015 г.), ОИК – Своге да определи и упълномощи двама свои
представители за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за местни избори 2015 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Секретарят на общинската избирателна комисия – АТАНАС АНГЕЛОВ ТАНЕВ, предлага
ЮЛИЯ ЕМЛОВА ГЕОШЕВА и МИЛЕНА ЖИВКОВА СЛАВКОВА – членове на ОИК –
Своге, да бъдат определени и упълномощени да приемат отпечатаните хартиени бюлетини
за местни избори 2015 г. Други предложения от останалите членове на ОИК – Своге няма.
РЕШЕНИЯ:
1. ОПРЕДЕЛЯ следните членове от своя персонален състав, които да присъстват на
предаването - приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване в изборите за
общински съветници и кметове през 2015 г. от печатница „ДЕМАКС“ АД на 29.10.2015 г.
от 12:00 часа с адрес: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, база „Металснаб“
(хале в двора на Митническо бюро Кремиковци), както следва:
1.1. ЮЛИЯ ЕМИЛОВА ГЕОШЕВА – Член на ОИК – Своге от ПП „ГЕРБ“;
1.2. МИЛЕНА ЖИВКОВА СЛАВКОВА – Член на ОИК – Своге от ПП
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“
2. УПЪЛНОМОЩАВА определените в предходната точка членове на ОИК – Своге със
следните права:
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2.1. Да присъстват при предаването – приемането на отпечатаните хартиени
бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. на
определеното място и в определения ден и час на територията на печатницата;
2.2. Да преглеждат и правят бележки/възражения (при необходимост и наличие на
нередност) по отпечатаните изборни документи и книжа в момента на тяхното предаване
– приемане;
2.3. Да приемат бюлетините в случай на съответствие с нормативните изисквания и
указанията на ЦИК, като удостоверяват приемането им с полагане на подписите си и
печата на общинската избирателна комисия върху съответните документи и книжа;
2.4. Да съпровождат транспортното средство с отпечатаните бюлетини от мястото на
получаването им до мястото на тяхното съхранение по време на транспорта;
2.5. Да извършват всички останали правни и фактически действия във връзка с
приемането на отпечатаните хартиени бюлетини, които се следват от закона и относимите
решения и указания на ЦИК.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 7 члена на ОИК.
„ЗА“: 7 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. Светлана Михайлова Колева – „ЗА“;
6. Бойко Христов Йорданов – „ЗА“;
7. Милена Живкова Славкова – „ЗА“;
С това се изчерпи приетия дневен ред за днешното заседание, във връзка с което закривам
същото.
Благодаря за участието!
Закривам заседанието. (Закрито в 09:20 ч.)
ГР. СВОГЕ,
ДАТА: 29.10.2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………;
Димитър Тодоров Димитров
СЕКРЕТАР: ……………………….;
Атанас Ангелов Танев
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