ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 291
На 2 ноември 2015 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

Искане от Общинската избирателна комисия – Петрич.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман и Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 13,50 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 11 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам това извънредно заседание на Централната
избирателна комисия на 2 ноември 2015 г.
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Колеги, то е по повод питане от Общинската избирателна
комисия – Петрич, по-точно искане. Разпределила съм го на колегата
Ганчева.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви получено по
електронната поща в Централната избирателна комисия с вх. № МИ14-71 от днес, питане от Общинската избирателна комисия в община
Петрич, което е относно отваряне на запечатано помещение, в което
се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори
за общински съветници и за кметове на първи и втори тур, предвид
обстоятелството, че са установили на две от секционните
избирателни комисии № 50 и № 51, „че са предали на комисията по
чл. 444, ал. 7 и трите екземпляра от протоколите си, моля да дадете
разрешение да бъде отворено запечатаното помещение, за да може
ОИК – Петрич, да вземе екземплярите от протоколите,
предназначени за ЦИК и за общинската избирателна комисия“.
Колеги, предвид, че от „Информационно обслужване“ стана
ясно, че числовите данни от тези протоколи, са въведени и с оглед
разискванията от нас работно, ви предлагам да дадем указание по
телефона и по имейл – в отговор на този мейл, който ви докладвах,
на общинската избирателна комисия в община Петрич, да предаде
всички документи от произвеждането на втори тур в общината, без
да се отварят запечатани помещения, т.е. съобразно тяхното искане,
тъй като ние разполагаме с числовите данни. А след срока за
обжалване и съгласно наше принципно решение, което ще приемем,
ще разрешим да се отворят помещенията и съответно ще се попълни
преписката при нас с протоколите на секционните избирателни
комисии № 50 и № 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
колега.
Колеги, допълнения, коментари? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това закривам днешното извънредно заседание.
Моля да отидем и отново да получаваме протоколи от
общинските избирателни комисии.
Знаете кога е следващото редовно заседание на комисията.
Закривам заседанието.
(Закрито в 13,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

