
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО

ПРОТОКОЛ № 12

Днес, 14.10.2015 г. в административната сграда на община  Трекляно от 09:00
ч. се проведе заседание на ОИК Трекляно в състав:

        Председател:           Диана Георгиева Джоглева

        Зам. председател:   Симеонка Асенова Велкова – Манова

        Секретар:                 Красимир Георгиев Тамакярски

        Членове:

   Георги Любенов Илиев

  Елена Николова Стоянова

  Асен Стоичков Икономов

   Ивана Георгиева Велева

 Ташко Илиев Ташев

   Жанина Василева Георгиева

            Елка Захариева Стоименова

            Десислава Любенова Шопова

          На заседанието на комисията присъстваха: Диана Георгиева Джоглева,
Симеонка Асенова Велкова –  Манова,  Красимир Георгиев Тамакярски,  Георги
Любенов  Илиев,  Асен  Стоичков  Икономов,  Ташко  Илиев  Ташев,  Десислава
Любенова Шопова, Ивана Георгиева Велева, Елка Захариева Стоименова и Елена
Николова Стоянова. Отсъства:   Жанина  Василева  Георгиева  -  по  уважителни
причини.

         

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1.  Относно  приемане  на  мерки  за  осигуряване  на  условия  за  гласуване  на
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването – определяне
на  избирателни  секции на  територията  на  община  Кюстендил  за  гласуване  на
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на основание
чл.10,  ал.1  от  ИК  и  оповестяване  на  телефон  за  връзка  при  необходимост  от
осигуряване на транспорт до определена за целта избирателна секция в изборния
ден. 

Докладва председателят на ОИК.   
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По т. 1 от Дневния ред:  

 Относно  приемане  на  мерки  за  осигуряване  на  условия  за  гласуване  на
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването – определяне
на  избирателни  секции на  територията  на  община  Кюстендил  за  гласуване  на
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на основание
чл.10,  ал.1  от  ИК  и  оповестяване  на  телефон  за  връзка  при  необходимост  от
осигуряване на транспорт до определена за целта избирателна секция в изборния
ден.

Постъпила е Заповед с вх. № 57/12.10.2015 г. в ОИК – Трекляно от кмета на
община Трекляно, с която е определена избирателна секция на територията на
община  Трекляно  за  гласуване  на  избиратели  с  увредено  зрение  или  със
затруднение в придвижването.

  

 След проведеното поименно гласуване

Диана Георгиева Джоглева - за, Симеонка Асенова Велкова – Манова – за,
Красимир Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Елка Захариева
Стоименова – за, Ташко Илиев Ташев – за, Десислава Любенова Шопова – за,
Асен Стоичков Икономов – за, Ивана Георгиева Велева -  за и Елена Николова
Стоянова - за

Против - няма, 

РЕШЕНИЕ

№ 51-МИ/НР

от 14.10.2015 г.

Относно:   Приемане на  мерки за  осигуряване  на  условия  за  гласуване  на
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването – определяне
на  избирателни  секции на  територията  на  община  Кюстендил  за  гласуване  на
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на основание
чл.10,  ал.1  от  ИК  и  оповестяване  на  телефон  за  връзка  при  необходимост  от
осигуряване на транспорт до определена за целта избирателна секция в изборния
ден.

На  основание  чл.10,  ал.1,  чл.  85,  чл.87,  ал.1,  т.1  от  Изборния  кодекс,
Общинската избирателна комисия - Трекляно
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Р Е Ш И: 

 

         Определя избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение
или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния
кодекс, както следва:

Община  Трекляно,  Избирателна  секция  с.  Трекляно  и  с.  Косово  №
105000001 -  Клуб на пенсионера Трекляно.  Заявки за гласуване се приемат на
телефони: 079276910 и 079276911 до края на изборния ден.

С така определената избирателна секция не се ограничава възможността на
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и
в друга избирателна секция по свой избор.

 

Решението на ОИК може да се обжалва пред ЦИК до 3 дни от обявяването
му. 

Председател:        /П/
                        Диана Джоглева  

 Секретар:              /П/
                  Красимир Тамакярски
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