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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 18/28.10.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 28 октомври 2019 г., от 09:40 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:
Добромир Пейчев Пейчевски
 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Станка Стоянова Патаринска
 
Цанка Колева Иванова

Веска Николова Краева
 
Васко Колев Стоянов

Стелиян Стайков Голийков

Пенка Недялкова Карабова

	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:
	Одобряване на графичния файл с образци на бюлетините.
	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 втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 год.


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:
Добромир Пейчев Пейчевски
 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Станка Стоянова Патаринска
 
Цанка Колева Иванова

Веска Николова Краева
 
Васко Колев Стоянов

Стелиян Стайков Голийков

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.
	Председателят на ОИК  информира присъстващите членове на ОИК, че са постъпили по електронен път предпечатните образци на бюлетините при произвеждането на втори тур на изборите за кметове, насрочени за 03 ноември 2019 г., генерирани от информационната система, изработена от „Демакс Ди Пи Ай“АД, на който е извършена проверка от ОИК Угърчин, съобразно допуснатите до участие във втори тур за кметове на кметства с.Кирчево и с.Катунец, съгласно Решения № 98-МИ/28.10.2019 г. и №99-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Угърчин. 
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:
Добромир Пейчев Пейчевски
 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Станка Стоянова Патаринска
 
Цанка Колева Иванова

Веска Николова Краева
 
Васко Колев Стоянов

Стелиян Стайков Голийков

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, ОИК – Угърчин,

РЕШИ:
Одобрява графични файлове с образци на бюлетини за Кмет на Кметство с. Катунец /изборен район №113636662/ и Кмет на Кметство с. Кирчево /изборен район №113636943/ за провеждане на втори тур за изборите на кмет на кметство за 03 ноември.2019 г.
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.

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




Точка втора:

         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 втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 год.
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:
Добромир Пейчев Пейчевски
 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Станка Стоянова Патаринска
 
Цанка Колева Иванова

Веска Николова Краева
 
Васко Колев Стоянов

Стелиян Стайков Голийков

Пенка Недялкова Карабова

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,
 
РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители – членове Общинска избирателна комисия – Угърчин, както следва:
Деница Тодорова Балева, ЕГН 9008153039;
Тихомира Пламенова Лишкова, ЕГН 8704173093;
Полина Василева Съботинова, ЕГН7003173070 - 0899118007
Станка Стоянова Патаринска, ЕГН 4709253131, - 0899037972
Цанка Колева Иванова, ЕГН 5511161895,
Винка Илиева Лисичкова, ЕГН 5104283051,
 


С ПРАВА:
Да приемат съвместно с упълномощени представители на областна администрация Ловеч отпечатаните хартиени бюлетини за община Угърчин и подпишат протокола 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 кметове на кметства с.Кирчево и с.Катунец, насрочени за 03 ноември 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. 
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 09:48 часа.	


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


