Протокол № 22-НС/09.10.2014 г.

Днес 09.10.2014г. се провезде заседание на РИК –Перник .
На заседанието присъстваха всички членове на РИК.
За протоколчик бе определена Ст. Рударска.
Заседанието се проведе при следния дн. ред.
1. Информация за предаване на протоколите на РИК Перник в ЦИК и резултатите
от гласуването за НС.
2. Определяне на възнагражденията на членовете на СИК в секциите за
провеждане на експериментално машинно гласуване .
3. Предавене на изборните списъци в ТЗ”ГРАО” Перник
По т.1
РИК бе информиран от В. Петрова , М. Тонева и Надя Боянова , че протоколите
на комисията са предадени в ЦИК на 07.10.2014 г. и са приети без забележки.
По т.2
РИК беше запозната с Решение № 660-НС/07.08.2014г./, Решение № 925НС/19.09.2014г./ и Решение № 1196-НС/02.10.2014г./ на ЦИК
На заседанието бяха представени резултатите от машинното гласуване в 14
Пернишки район. Направено бе предложение за СИК в които гласувалите
машинно са над 50% да получат по 20 лв. допълнително възнаграждение, а за
СИК в които машинно са гласували под 50% от гласувалите възнаграждението да
бъде 10 лв. Предложението бе прието и РИК прие следното Решение:

Решение № 181-НС
Отностно определените възнаграждения на членовете на СИК в секциите за
провеждане на експериментално машинно гласуване
На основание чл.72 ал.1 т.1 от ИК във връзка с Решение № 660- НС/07.08.2014 г.,
Решение № 925-НС/13.09.2014г. и Решение № 1196-НС/02.10.2014г. на ЦИК,
РИК-Перник реши:
1. Определя допълнителното възнаграждение на членовете на СИК в секциите за
провеждане на експерименталното машинно гласуване , както следва:
-Община Брезник-за СИК 01,02,03,04,възн. 1.4-по 20 лв
-Община Радомир-за СИК 04-20 лв., а за СИК 03,05,07 възн.1.4 по 10 лв

-Община Перник- за СИК 015,069 по 20 лв, а за всички останали по 10 лв.
В кв.”Изток”-016,017,018,026,027,028,029,030,031,032
В кв.”Тева”-053,054,055,056,057,058,059,060,061
В ПГЕМП”Хр. Ботев”-066,067,068
В Общ. мл. дом-075
В спортната зала-084
В СОУ”П. Берон”-076,077,078
В VІ СОУ -085,086,087,088
В VІІІ ОУ-06,07,08,09,110,111
В Спортна зала”Миньор”-112,113,114
Гласували поименно”за” „против”0
По т.3
Донка Ваташка –зам. председател на РИК-Перник докладва,че материалите за
ТЗ”ГРАО”-Перник са предадени и приети без забележка

Уточнено бе следващото заседание на РИК-Перник да се проведе на 17.10.2014г. от
16.00 ч
С това дв. ред на заседанието бе изчерпан и то закрито.

Протоколчик:
/Ст.Рударска/

Председател:
/В. Петрова/

Секретар:
/Н. Боянова/

