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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 8/18.09.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 18 септември 2019 г., от 17:15 ч в гр. Угърчин, пл.“Свобода“№ 2, ет.2, се проведе заседание на ОИК Угърчин. На заседанието присъстват членове на комисията, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Полина Василева Съботинова
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Стелиян Стайков Голийков

	Присъстват 9 от общо 13 члена на Комисията. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет- страницата на ОИК Угърчин за датата и часа на заседанието, съдържащо и проект на дневен ред. 
Присъстват повече от половината членове, поради което на основание чл. 85, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум и ОИК Угърчин може да започне своята работа. 
      Председателят оповести следния проект на дневен ред:
1.Решения за регистрация на кандидатски листи в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г. за Община Угърчин.
2.Решение за определяне мястото, деня и часа за извършване на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по  регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Угърчин за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.
Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Полина Василева Съботинова
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Стелиян Стайков Голийков
 и 0 „Против”, на основание чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Угърчин прие обявения дневен ред.

Точка първа: Решения за регистрация на кандидатски листи в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г. за Община Угърчин.
1.1. Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” за участие в изборите за общински съветници на Община Угърчин на 27 октомври 2019 г.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 1/18.09.2019 г. от ПП „Движение за права и свободи“ представлявана от Сурай Мустафа Велиева, упълномощена от Мустафа Сали Карадайъ в качеството му и на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници на община Угърчин на 27 октомври 2019, заведено под № 1 на 18.09.2019 г. в регистъра на ОИК в община Угърчин на кандидатите  за  общински съветници /Приложение 69-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.414, ал.1 от ИК, а именно: Предложение за регистрация по чл.414, ал.1,т.1, от ИК, (Приложение №62-МИ), заявление декларация от кандидат по чл.414, ал.1, т.3 от ИК - приложение № 65-МИ от изборните книжа (Общо 11 бр.), пълномощно. Налице са изискванията на чл.414, ал.1, и Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Полина Василева Съботинова
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Стелиян Стайков Голийков
и 0 „Против”, на основание чл.414, ал.1 и чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК), 
РЕШИ:
Регистрира кандидатската листа за общински съветници предложена от ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г.,както следва:
№ по ред
ЕГН
собствено име
бащино име
фамилно име
1
**********
Стефан
Данаилов
Борисов
2
**********
Стефан
Цолов
Райков
3
**********
Ива
Атанасова
Атанасова
4
**********
Альоша 
Руменов
Асенов
5
**********
Ася
Юлиянова
Миланова
6
**********
Добромир
Николов
Въцов
7
**********
Десислава
Николаева
Аспарухова
8
**********
Стефан
Бориславов
Данаилов
9
**********
Румяна
Михайлова
Велянова
10
**********
Момчил
Петров
Жеков
11
**********
Пламен
Михайлов
Илиев

            Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

1.2. Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” за участие в изборите за кмет на кметство с.Катунец и с.Кирчево на 27 октомври 2019 г.

 1.2.1 Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” за участие в изборите за кмет на кметство с.Катунец на 27 октомври 2019 г.

Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 1/18.09.2019 г. от ПП „Движение за права и свободи“ представлявана от Сурай Мустафа Велиева, упълномощена от Мустафа Сали Карадайъ в качеството му и на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметство с. Катунец на 27 октомври 2019, заведено под № 1 на 18.09.2019 г. в регистъра на ОИК в община Угърчин на кандидат  за  кмет на кметство с.Катунец /Приложение 71-МИ от Изборните книжа/ с предложение за Добромир Николов Въцов.
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.414, ал.1 от ИК, а именно: Предложение за регистрация по чл.414, ал.1,т.1, от ИК, (Приложение №63-МИ), заявление декларация от кандидат по чл.414, ал.1, т.3 от ИК - приложение № 65-МИ от изборните книжа 1 бр., пълномощно. Налице са изискванията на чл.414, ал.1, и Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Полина Василева Съботинова
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Стелиян Стайков Голийков
и 0 „Против”, на основание чл.414, ал.1 и чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК), 
РЕШИ:
Регистрира кандидатската листа за кмет на кметство с.Катунец предложена от ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г. Както следва:
Добромир Николов Въцов, ЕГН: **********
            Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

1.2.2 Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” за участие в изборите за кмет на кметство с.Кирчево на 27 октомври 2019 г.

Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 1/18.09.2019 г. от ПП „Движение за права и свободи“ представлявана от Сурай Мустафа Велиева, упълномощена от Мустафа Сали Карадайъ в качеството му и на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметство с. Кирчево на 27 октомври 2019, заведено под № 1 на 18.09.2019 г. в регистъра на ОИК в община Угърчин на кандидат  за  кмет на кметство с.Кирчево/Приложение 71-МИ от Изборните книжа/ с предложение за Красимир Димитров Василев.
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.414, ал.1 от ИК, а именно: Предложение за регистрация по чл.414, ал.1,т.1, от ИК, (Приложение №63-МИ), заявление декларация от кандидат по чл.414, ал.1, т.3 от ИК - приложение № 65-МИ от изборните книжа 1 бр., пълномощно. Налице са изискванията на чл.414, ал.1, и Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Полина Василева Съботинова
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Стелиян Стайков Голийков
и 0 „Против”, на основание чл.414, ал.1 и чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК), 
РЕШИ:
Регистрира кандидатската листа за кмет на кметство с.Кирчево предложена от ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г., както следва:
          Красимир Димитров Василев, ЕГН: **********

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Точка втора: Решение за определяне мястото, деня и часа за извършване на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по  регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Угърчин за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.

Председателят на ОИК – Угърчин уведоми присъстващите за необходимостта да се вземе решение за определяне мястото, деня и часа за извършване на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по  регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Угърчин за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Полина Василева Съботинова
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Стелиян Стайков Голийков
и 0 „Против”, на основание чл.196, ал.3 от Изборния кодекс, и Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК), 

РЕШИ
Тегленето на жребия да се проведе на 25.09.2019 г. от 16:30 часа в стаята на ОИК – Угърчин намираща се в гр.Угърчин, пл.Свобода №2, ет.2. Тегленето ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, както и регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18:02 часа.	


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
							                    									/Стоянка Тихолова/		
СЕКРЕТАР:	
                                   /Винка Лисичкова/

