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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 11/25.09.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 25 септември 2019 г., от 16:30 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: 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Станка Стоянова Патаринска
 
Цанка Колева Иванова

Веска Николова Краева

Стелиян Стайков Голийков
	Присъстват 10 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. Теглене на жребий 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 проведено гласуване с 10 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Станка Стоянова Патаринска
 
Цанка Колева Иванова

Веска Николова Краева

Стелиян Стайков Голийков


 и 0 „Против”, на основание чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Угърчин прие обявения дневен ред.
На заседанието на комисията за теглене на жребия не присъстват представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за участие в изборите,представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.
Точка първа: . Теглене на жребий 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.

На основание чл.196, ал.3 от Изборния кодекс, Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК  и Решение № 46-МИ/18.09.2019 г. на ОИК  Угърчин, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК),извърши жребия по следния начин:
	Жребият се извършва между следните партии и коалиции, регистрирали в ОИК Угърчин поне един кандидат за общински съветник или кмет,а именно:ПП“ГЕРБ“,   ПП“Движение за права и свободи“,ПП“ВОЛЯ“,ПП“Българско национално обединение“, ПП“ВМРО-Българско национално движение“,ПП“Земеделски народен съюз“, ПП“Съюз на демократичните сили“,КП“Демократична България-Обединение“,КП „БСП за България“.
	Жребият се води от председателя на ОИК Угърчин,Стоянка Петкова Тихолова,която изтегли от кутия „ОИК“ името на члена на ОИК Угърчин:Тихомира Лишкова, която пристъпи към последователно теглене по един плик от кутията с пликове, съдържаща наименования на партиите и коалициите.
	Резултат от жребия:
	Първи : ПП“Земеделски народен съюз“,
	Втори : ПП“Движение за права и свободи“
	Трети: КП“Демократична България-Обединение“
	Четвърти: ПП“ГЕРБ“
	Пети: ПП“ВМРО-Българско национално движение“
	Шести: ПП“Българско национално обединение“
	Седми: ПП“Съюз на демократичните сили“
	Осми: КП „БСП за България“
	Девети: ПП“ВОЛЯ“

	Във връзка с извършения жребий, ОИК Угърчин, с 10 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Станка Стоянова Патаринска
 
Цанка Колева Иванова

Веска Николова Краева

Стелиян Стайков Голийков


 и 0 „Против”, на основание чл.196, ал.3 от Изборния кодекс, Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК  и Решение № 46-МИ/18.09.2019 г. на ОИК  Угърчин

                                                 РЕШИ:

Определя следния ред за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистриралите поне един кандидат за кмет или общински съветник в ОИК Угърчин, за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.,партии и коалиции:
     Първи : ПП“Земеделски народен съюз“,
	Втори : ПП“Движение за права и свободи“
	Трети: КП“Демократична България-Обединение“
	Четвърти: ПП“ГЕРБ“
	Пети: ПП“ВМРО-Българско национално движение“
	Шести: ПП“Българско национално обединение“
	Седми: ПП“Съюз на демократичните сили“
	Осми: КП „БСП за България“
	Девети: ПП“ВОЛЯ“

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



След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16.50 часа.	


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

