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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 13/30.09.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 30 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
 
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Пенка Недялкова Карабова
	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. Одобряване на графичния файл с образци на бюлетините и техния тираж по видове
Бе проведено гласуване с 9 гласа „За” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Росица Дилянова Димитрова
 
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Пенка Недялкова Карабова

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





Точка първа: Одобряване на графичния файл с образци на бюлетините и техния тираж по видове
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, че са постъпили по електронен път предпечатните образци ,генерирани от информационната система ,изработена от „Демакс Ди Пи Ай“АД,на които е извършена проверка от ОИК Угърчин ,съобразно извършените регистрации на кандидатски листи за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници. Постъпило е и Предложение изх.№ 4955/25.09.2019 г. на Кмета на Община Угърчин за тиражите на бюлетините по видове избор както и писмо по ел. поща на ОИК – Угърчин с изх.№МИ-15-518/2/ 30.09.2019 год. на ЦИК.

Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 9 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Росица Дилянова Димитрова
 
Цанка Колева Иванова

Стелия Стайков Голийков
 
Васко Колев Стоянов

Пенка Недялкова Карабова

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
На основание чл.87,ал.1,т.9 от ИК,Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК и постъпило писмо по ел. поща на ОИК – Угърчин с изх.№МИ-15-518/2/ 30.09.2019 год. на ЦИК, ОИК – Угърчин,

РЕШИ:
1.Одобрява графични файлове с образци на бюлетини за Кмет на Община Угърчин /изборен район №1136/, Кмет на Кметство с. Катунец /изборен район №113636662/, Кмет на Кметство с. Кирчево /изборен район №113636943/ и Кмет на Кметство с. Лесидрен /изборен район №113643325/ и за общински съветници /изборен район №1136/. 
2. Одобрява тиража на бюлетините, както следва: За Кмет на Община 5 200 бр., за Общински съветници 5 200 бр., за Кмет на с. Катунец 300 бр., за Кмет на с. Кирчево 1000 бр., за Кмет на с. Лесидрен 900 бр.  


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

Неразделна част от този протокол са одобрените образци на бюлетините с подписи и имена на присъстващите членове на ОИК – Угърчин, които се публикуват след решение на ЦИК.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.00 часа.	


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

