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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 16/25.10.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 25 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: 
Росица Дилянова Димитрова
 
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова
 
Васко Колев Стоянов

Пенка Недялкова Карабова

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски
	Присъстват 13 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.Регистрация на застъпници по кандидатски листи.

Бе проведено гласуване с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски

 и 0 „Против”, на основание чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Угърчин прие обявения дневен ред.
Точка първа: Регистрация на застъпници по кандидатски листи.
Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници  ,предложени от ПП“Движение за права и свободи“
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за регистрация на кандидатски листи.
Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. от ПП“ДПС“, представлявано от Стефан Данаилов Борисов,преупълномощен от Сурай Мустафа Велиева,упълномощена от Мустафа Сали Карадайъ, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. № 1/ 23.10.2019 г., 15.49 ч. Предлагат се за регистрация 5 застъпника на кандидатската листа, съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА 5/пет/бр. застъпника на кандидатската листа в изборите за общински съветници на                    27 октомври 2019 г. от ПП „Движение за права и свободи“, както следва:
№ по ред
Име
ЕГН
1
Антон Асенов Димитров
**********
2
Десислава Филипова Искренова
**********
3
Мирослав Асенов Миланов
**********
4
Емил Михайлов Узунов
**********
5
Филип Асенов Георгиев
**********

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да се  публикува на интернет-страницата на ОИК Угърчин,както и да им се издадат удостоверения.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство с.Кирчево  ,предложени от ПП“Движение за права и свободи“
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за регистрация на кандидатски листи.
Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за кмет на кметство с.Кирчево, на 27 октомври 2019 г. от ПП“ДПС“, представлявано от Стефан Данаилов Борисов,преупълномощен от Сурай Мустафа Велиева,упълномощена от Мустафа Сали Карадайъ, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. № 1/ 23.10.2019 г., 15.33 ч. Предлагат се за регистрация 2 застъпника на кандидатската листа, съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА 2/два/бр. застъпника на кандидатската листа в изборите за кмет на кметство с.Кирчево, на                    27 октомври 2019 г. от ПП „Движение за права и свободи“, както следва:
име
ЕГН
Мирослав Маринов Борисов
**********
Антон Руменов Митков
**********
Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да се  публикува на интернет-страницата на ОИК Угърчин,както и да им се издадат удостоверения.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство с.Катунец  ,предложени от ПП“Движение за права и свободи“
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за регистрация на кандидатски листи.
Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за кмет на кметство с.Катунец, на 27 октомври 2019 г. от ПП“ДПС“, представлявано от Стефан Данаилов Борисов,преупълномощен от Сурай Мустафа Велиева,упълномощена от Мустафа Сали Карадайъ, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. № 2/ 23.10.2019 г., 15.43 ч. Предлагат се за регистрация 2 застъпника на кандидатската листа, съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.
Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА 2/два/бр. застъпника на кандидатската листа в изборите за кмет на кметство с.Кирчево, на                    27 октомври 2019 г. от ПП „Движение за права и свободи“, както следва:
№ по ред
собствено име
ЕГН/ЛН
1
Марио Анатолиев Миланов
**********
2
Славей Александров Унов
**********

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да се  публикува на интернет-страницата на ОИК Угърчин, както и да им се издадат удостоверения.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство с.Кирчево  ,предложени от ПП“Съюз на демократичните сили “
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за регистрация на кандидатски листи.
Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за кмет на кметство с.Кирчево, на 27 октомври 2019 г. от ПП“СДС“, представлявано от Величка Николова Игнатова,преупълномощена от Георги Николов Митев,упълномощен от Румен Димитров Христов, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. № 3/ 25.10.2019 г., 10.30 ч. Предлага се за регистрация 1/един/ застъпник на кандидатската листа, съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски
и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА 1/един/бр. застъпник на кандидатската листа в изборите за кмет на кметство с.Кирчево, на  27 октомври 2019 г. от ПП „Съюз на демократичните сили“, както следва:
№ по ред
собствено име
ЕГН/ЛН
1
Анелия Момчилова Маринова
**********

Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници  ,предложени от ПП“ВМРО-Българско национално движение“
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за регистрация на кандидатски листи.
Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. от ПП“ВМРО-БНД“, представлявано от Младена Димитрова Екова, преупълномощен от Даниел Кънчев Сираков, упълномощен от Красимир Дончев Каракачанов, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. № 2/ 25.10.2019 г., 15.46 ч. Предлагат се за регистрация 3 застъпника на кандидатската листа, съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА 3/трима/бр. застъпника на кандидатската листа в изборите за общински съветници на                    27 октомври 2019 г. от ПП „ВМРО-Българско национално движение“, както следва:

№ по ред
Собствено,бащино и фамилно име на застъпника
ЕГН/ЛН на застъпника
1
Вълко Марков Стоянов 
**********
2
Йоана Стоянова Мараченска
**********
3
Нели Йорданова Екова
**********

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да се  публикува на интернет-страницата на ОИК Угърчин, както и да им се издадат удостоверения.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

1.6. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници , предложени от ПП „Земеделски Народен съюз“
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за регистрация на кандидатски листи.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. от ПП“ЗНС“, представлявано от Павлин Димитров Ичевски, упълномощен от Румен Маринов Йончев, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. № 3/ 25.10.2019 г., 16.32 ч. Предлагат се за регистрация 6 застъпника на кандидатската листа, съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА 6/шест/бр. застъпника на кандидатската листа в изборите за общински съветници на                    27 октомври 2019 г. от ПП „Земеделски Народен съюз“, както следва:
№ по ред
Име
ЕГН
1
Цветелин Иванов Кърджов
**********
2
Пенка Вълчева Вълчева
**********
3
Борислав Григоров Вълчев
**********
4
Георги Атанасов Дамянов
**********
5
Илия Вълчев Джабарски
**********
6
Пламенка Григорова Вълчева
**********

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да се  публикува на интернет-страницата на ОИК Угърчин, както и да им се издадат удостоверения.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община, предложени от ПП „Земеделски Народен съюз“
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за регистрация на кандидатски листи.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г. от ПП “ЗНС“, представлявано от Павлин Димитров Ичевски, упълномощен от Румен Маринов Йончев, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК/ с вх. № 1/ 25.10.2019 г., 16.32 ч. Предлагат се за регистрация 7 застъпника на кандидатската листа, съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Бе предложен проект на решение ,който бе гласуван с 13 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

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

Веска Николова Краева

Добромир Пейчев Пейчевски

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА 7/седем/бр. застъпника на кандидатската листа в изборите за кмет на община на                    27 октомври 2019 г. от ПП „Земеделски Народен съюз“, както следва:
№ по ред
Име
ЕГН
1
Григор Стайков Вълчев
**********
2
Вера Дакова Подаяшка
**********
3
Севдалина Петкова Джабарска
**********
4
Красимир Ленков Кънев
**********
5
Йорданка Валентинова Вълчева
**********
6
Станислав Валентинов Вълчев
**********
7
Калина Николаева Екова
**********

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да се  публикува на интернет-страницата на ОИК Угърчин, както и да им се издадат удостоверения.
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 16.45 часа.	


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


