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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 15/18.10.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 18 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

Росица Дилянова Димитрова

Стелиян Стайков Голийков
	Присъстват 11 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. Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 2.Поправка на техническа грешка в ЕГН на член на СИК 113600003, гр.Угърчин в Решение № 66-МИ/27.09.2019 г.

Бе проведено гласуване с 11 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

Росица Дилянова Димитрова

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: Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,като комисията бе запозната със Заповед № 262/14.10.2019 г. на кмета на Община Угърчин.
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 11 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

Росица Дилянова Димитрова

Стелиян Стайков Голийков

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
На основание чл. 87, ал. 1, т. 11 и чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 953-МИ/ 04.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин
Р Е Ш И :
Да бъдат оповестени чрез средствата за масово осведомяване на територията на община Угърчин, както и чрез публикуване в интернет страницата на ОИК Угърчин  мерките, позволяващи на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г., съгласно Заповед № 262/14.10.2019 г. на кмета на Община Угърчин , представляващо неразделна част от решението.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Точка втора: Поправка на техническа грешка в ЕГН на член на СИК 113600003, гр.Угърчин в Решение № 66-МИ/27.09.2019 г.

	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за поправка на техническа грешка в ЕГН на Иван Стефанов Пашов, член на СИК 113600003, гр.Угърчин в Решение № 66-МИ/27.09.2019 г. Установено е несъответствие между ЕГН посочено в предложението за назначаването му и  платформата на ОИК Угърчин за издаване на удостоверения,като бе извършена и проверка в общинска администрация Угърчин за установяване на вярното ЕГН на Иван Стефанов Пашов.
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 11 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

Росица Дилянова Димитрова

Стелиян Стайков Голийков

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
На основание чл. 87, ал. 1, т.5, Общинска избирателна комисия Угърчин

Р Е Ш И :

Допуска поправка в Решение № 66-МИ от 27.09.2019 г., в единния граждански номер на Иван Стефанов Пашов, член на СИК 113600003, гр.Угърчин,като за ЕГН вместо „9703223040“ да се чете: „9703233040“.
Издаденото удостоверение да бъде анулирано и да бъде издадено ново.
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/

