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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 17/26.10.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 26 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:
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова

Пенка Недялкова Карабова

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова
	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.Регистрация на застъпници по кандидатски листи.
2. Приемане на процедура по предаване на сгрешен протокол и предаване на нов протокол приложения № 89-МИ и № 90-МИ от изборните книжа в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

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:
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова

Пенка Недялкова Карабова

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

 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 КП “БСП за България“
	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 КП “БСП за България“, представлявано от Борислав Димитров Патарински, упълномощен от Корнелия Петрова Нинова, заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. №4/ 26.10.2019 г., 10:55 ч. Предлагат се за регистрация 13 (тринадесет) бр. 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 9 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова

Пенка Недялкова Карабова

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

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 13 (тринадесет) бр. застъпника на кандидатската листа в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. от КП „БСП за България“, както следва:
име
ЕГН
1
Станислав Вълов Славщевски
**********
2
Федя Малинов Кочев
**********
3
Станка Енчева Кинтова
**********
4
Марийка Ташева Василева
**********
5
Николай Христов Цачев
**********
6
Иванка Йотова Вълчева
**********
7
Сара Минкова Левчева
**********
8
Донка Георгиева Михайлова
**********
9
Ивелина Антонова Асенова
**********
10
Антон Юлиянов Темелски
**********
11
Борислав Николаев Борисов
**********
12
Райко Йотов Василев
**********
13
Станислав Христов Иванов
**********
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 Угърчин, предложени от ПП „ГЕРБ“
	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 Угърчин на 27 октомври 2019 г. от ПП “ГЕРБ“, представлявано от Мария Денчева Динова, преупълномощен от Николай Нанков Нанков, упълномощен от Бойко Методиев Борисов заведено във Входящия регистър/Приложение № 76-МИ/ на ОИК с вх. №2/ 26.10.2019 г., 15:00 ч. Предлагат се за регистрация 2 (два) бр. 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 9 гласа „За” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоянка Петкова Тихолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
 ЧЛЕНОВЕ:
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова

Пенка Недялкова Карабова

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

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 общински съветници на 27 октомври 2019 г. от ПП „ГЕРБ“, както следва:
име
ЕГН
1
Десислава Иванова Цанова
**********
2
Борислав Николаев Дичев
**********
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.

Точка втора: Приемане на процедура по предаване на сгрешен протокол и предаване на нов протокол приложения № 89-МИ и № 90-МИ от изборните книжа в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, относно необходимостта да се приеме решение за процедура по предаване на сгрешен протокол и предаване на нов протокол приложения № 89-МИ и № 90-МИ от изборните книжа в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

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:
Стелиян Стайков Голийков
 
Цанка Колева Иванова

Пенка Недялкова Карабова

Станка Стоянова Патаринска

Полина Василева Съботинова

и 0 „Против”, ОИК Угърчин,
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 274 от Изборния кодекс и т. 5 от Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Угърчин,
Р Е Ш И:
Общинска избирателна комисия Угърчин упълномощава Стоянка Петкова Тихолова и Винка Илиева Лисичкова, действащи поотделно, да представляват ОИК Угърчин (в случай на необходимост и направено искане от съответна СИК), при връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол приложения № 89-МИ и № 90-МИ.
Връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол (приложения № 89-МИ и № 90-МИ) от упълномощения член на ОИК Угърчин ще се осъществява в присъствието всички членове на съответната СИК.
За връщането на сгрешения протокол и предаване на нов протокол представителят на ОИК Угърчин и членовете на СИК съставят и подписват протокол (приложение № 88 от изборните книжа). Протокол приложение № 88 следва да бъде подписан от всички членове на съответната СИК (заявила осигуряване на нов протокол приложения № 89-МИ и/или № 90-МИ) и от упълномощения член на ОИК Угърчин.
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/



