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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 14/10.10.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 10 октомври 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: 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Веска Николова Краева

Полина Василева Съботинова

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. Определяне на членове от ОИК Угърчин за провеждане на обучения на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Угърчин и определяне на място ,дата и час за обучението, относно провеждане на изборите за  общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
 2. Одобряване на графичния файл с образци на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК и ОИК в община Угърчин  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
3. Упълномощаване на представители на ОИК Угърчин за приемане на бюлетините за община Угърчин, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
4. Създаване на група за разглеждане на сигнали и жалби при ОИК Угърчин  при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
5. Определяне на процесуални представители на ОИК Угърчин, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

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: 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Веска Николова Краева

Полина Василева Съботинова

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: Определяне на членове от ОИК Угърчин за провеждане на обучения на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Угърчин и определяне на място ,дата и час за обучението, относно провеждане на изборите за  общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се проведе обучение на членовете на СИК,съобразно ИК и приетите методически указания от ЦИК,като предложи обучението да се проведе на 22.10.2019 г./вторник/ от 10.00 ч. в салона на Читалище „Вълчо Русковски - 1894“, гр.Угърчин,с обучаващи членове на ОИК Угърчин,председателят Стоянка Петкова Тихолова, Винка Илиева Лисичкова.
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 10 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Веска Николова Краева

Полина Василева Съботинова

Стелиян Стайков Голийков

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Във връзка с изискването на чл. 87, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, ОИК Угърчин определя място, дата и час за провеждане на обучението на членовете на СИК, както и да определя лица, които ще го проведат, като ОИК Угърчин,


Р Е Ш И :
Определя място ,дата и час за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в община Угърчин, както и състава на обучаващите членове на ОИК Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва: гр.Угърчин,салона на Читалище „Вълчо Русковски – 1894г.“, 22.10.2019 г.,10.00 ч. в обучаващи: Стоянка Петкова Тихолова Винка Илиева Лисичкова.

Указва на общинска администрация на Община Угърчин, че следва да осигурят залата и цялостна материално-техническа подготовка за провеждане на обучението, както  и да се осигури информация на ОИК Угърчин за участвалите в обучението членове на секционните избирателни комисии по секции в общината.

Препис от Решението да се изпрати на Кмета на Община Угърчин.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка втора Одобряване на графичния файл с образци на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК и ОИК в община Угърчин  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
	Председателят на ОИК   запозна  присъстващите членове на ОИК, с образците на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК и ОИК в община Угърчин  и предложи същите да бъдат одобрени.
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 10 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Веска Николова Краева

Полина Василева Съботинова

Стелиян Стайков Голийков

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Във връзка с писмо с вх. № 55/08.10.2019 г. на Централна избирателна комисия за одобряване на предпечатния образец на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК и  ОИК за всеки вид избор в община Угърчин в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и след извър- шен  преглед на образците и одобряването им ,съгласно т. 6 от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс ,Общинска избирателна комисия Угърчин,

Р Е Ш И :
ОДОБРЯВА графичните файлове с образци на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК и ОИК за всеки вид избор –за кмет на община Угърчин, за общински съветници в община Угърчин, за кмет на кметство – с. Кирчево, кмет на кметство – с. Катунец, кмет на кметство – с. Лесидрен,  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
	Неразделна част от това решение са одобрените образци.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Точка трета Упълномощаване на представители на ОИК Угърчин за приемане на бюлетините за община Угърчин, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции , при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
       Председателят на ОИК   запозна  присъстващите членове на ОИК, с необходимостта от определяне на членове на ОИК, които да участват в  приемането на бюлетините за община Угърчин, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 10 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Веска Николова Краева

Полина Василева Съботинова

Стелиян Стайков Голийков

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, ОИК Угърчин,
Р Е Ш И :
ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители – членове Общинска избирателна комисия – Угърчин, както следва:
Деница Тодорова Балева, ЕГН ********;
Тихомира Пламенова Лишкова, ЕГН *********;
Полина Василева Съботинова, ЕГН ********;
Станка Стоянова Патаринска, ЕГН *******,
Цанка Колева Иванова, ЕГН *********,
Винка Илиева Лисичкова, ЕГН *******,

С ПРАВА:
Да приемат съвместно с упълномощени представители на областна администрация Ловеч отпечатаните хартиени бюлетини за община Угърчин и подпишат приемо-предавателен протокол за приемането от „Печатница на БНБ“АД/подизпълнител/;
Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областен център Ловеч;
Да осъществяват контрол при разпределението по секции и да подписват приемателно-предавателните протоколи и други документи по осъществяване на контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции, както и при получаване и раздаване на изборни книжа и материали, свързани с изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, както и разпределението на бюлетините по секции, се извършват винаги ЗАЕДНО ОТ ДВАМА от упълномощените с настоящото решение членове на Общинска избирателна комисия Угърчин, предложени от различни политически партии или коалиции.
      Препис от настоящото решение да се изпрати на Областен управител на област Ловеч, Кмет на Община Угърчин и да се предаде на „Печатница на БНБ“АД/подизпълнител.
       Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Точка четвърта Създаване на група за разглеждане на сигнали и жалби при ОИК Угърчин  при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
       Председателят на ОИК   запозна  присъстващите членове на ОИК, с необходимостта от определяне на членове на ОИК,които да създадат група за разглеждане на сигнали и жалби при ОИК Угърчин  
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 10 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Веска Николова Краева

Полина Василева Съботинова

Стелиян Стайков Голийков

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК Угърчин,
Р Е Ш И :
СЪЗДАВА група за разглеждане на сигнали и жалби при Общинска избирателна комисия Угърчин, както следва:
Деница Тодорова Балева, ЕГН ******* ;
Тихомира Пламенова Лишкова, ЕГН*******;
Добромир Пейчев Пейчевски, ЕГН*******;
Росица Дилянова Димитрова, ЕГН*******;
Васко Колев Стоянов, ЕГН *******  ,
Пенка Недялкова Карабова, ЕГН*******,

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Точка пета Определяне на процесуални представители на ОИК Угърчин, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
       Председателят на ОИК   запозна  присъстващите членове на ОИК, с необходимостта от определяне на процесуални представители на ОИК Угърчин, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 10 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ: 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Станка Стоянова Патаринска

Веска Николова Краева

Полина Василева Съботинова

Стелиян Стайков Голийков

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, и при необходимост от осъществяване на процесуално представителство пред Административен съд Ловеч, по постъпили жалби срещу решения на ОИК Угърчин, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
Определя следните процесуални представители на Общинска избирателна комисия Угърчин, пред Административен съд Ловеч, които да осъществяват процесуално представителство по делата, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО:
Стоянка Петкова Тихолова, ЕГН *****;
Пенка Недялкова Карабова, ЕГН *****;
Добромир Пейчев Пейчевски, ЕГН *****;
Росица Дилянова Димитрова, ЕГН *****;

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.




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


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

