6

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УГЪРЧИН

ПРОТОКОЛ № 5/14.09.2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Угърчин

	Днес, 14 септември 2019 г., от 17:00 ч в гр. Угърчин, пл.“Свобода“№ 2, ет.2, се проведе заседание на ОИК Угърчин. На заседанието присъстват членове на комисията , както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Деница Тодорова Балева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомира Пламенова Лишкова
СЕКРЕТАР:
Винка Илиева Лисичкова
ЧЛЕНОВЕ:
Пенка Недялкова Карабова
 
Росица Дилянова Димитрова
 
Полина Василева Съботинова
 
Цанка Колева Иванова

Добромир Пейчев Пейчевски

	Присъстват 8 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:



	Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции   за участие в избори за кмет на община.


	Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за кмет на кметство.


	Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за общински съветници.


	Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 8 гласа „За” 
Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова
 и 0 „Против”, на основание чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Угърчин прие обявения дневен ред.


Точка първа: Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за кмет на община.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 13/14.09.2019 г. от Политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, представлявана от Величка Николова Игнатова -преупълномощена от Георги Николов Митев, упълномощен от Румен Димитров Христов в качеството на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на община Угърчин на 27 октомври 2019, заведено под № 13 на 14.09.2019 г. в регистъра на ОИК в община Угърчин за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветици и кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение 48-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа; копие от Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г, пълномощни -2 бр. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината, а именно: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” 
Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова

Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
и 0 „Против”, на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК),  Общинска избирателна комисия Угърчин,
РЕШИ:
Регистрира Политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за кмет в община Угърчин на 27 октомври 2019 г.
Партията ще бъде изписана с наименование: : ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 
Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Точка втора:  Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за общински съветници.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 14/14.09.2019 г. от Политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, представлявана от Величка Николова Игнатова -преупълномощена от Георги Николов Митев, упълномощен от Румен Димитров Христов в качеството на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници в община Угърчин на 27 октомври 2019, заведено под № 14 на 14.09.2019 г. в регистъра на ОИК в община Угърчин за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветици и кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение 48-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа; копие от Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г, пълномощни -2 бр.. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината, а именно: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
              Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” 

Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова
и 0 „Против”, на  на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК),  Общинска избирателна комисия Угърчин,
РЕШИ:
Регистрира Политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за общински съветници на Община Угърчин на 27 октомври 2019 г. 
Партията ще бъде изписана с наименование: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Точка трета:  Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за кмет на кметство.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 15/14.09.2019 г. от Политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, представлявана от Величка Николова Игнатова -преупълномощена от Георги Николов Митев, упълномощен от Румен Димитров Христов в качеството на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация за участие в изборите за кметове на кметства с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен на 27 октомври 2019 г., заведено под № 15 на 14.09.2019 г., 16:20 ч. в регистъра на ОИК в община Угърчин за партиите/коалициите за участие в изборите за кмет на Община Угърчин на 27 октомври 2019 г./Приложение 48-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа; копие от Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г, пълномощни -2 бр.. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината, а именно: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
              Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” 

Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова

и 0 „Против”,  на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК), Общинска избирателна комисия Угърчин,
РЕШИ:
Регистрира Политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за кметове на кметства с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен на 27 октомври     2019 г.
Партията ще бъде изписана с наименование: : ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 
Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
Точка четвърта: Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за кмет на община.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 16/14.09.2019 г. от Политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, представлявана от Павлин Димитров Ичевски, упълномощен от Румен Маринов Йончев в качеството на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация за участие в изборите за кмет на Община Угърчин на 27 октомври 2019 г., заведено под № 16 на 14.09.2019 г., 16:25 ч. в регистъра на ОИК в община Угърчин за партиите/коалициите за участие в изборите за кмет на Община Угърчин на 27 октомври 2019 г./Приложение 48-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа, пълномощно. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” 
Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
и 0 „Против”, на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК),  Общинска избирателна комисия Угърчин,
РЕШИ:
Регистрира Политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за кмет на Община Угърчин на 27 октомври 2019 г. 
Партията ще бъде изписана в бюлетината с наименование: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.
Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Точка пета:  Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за общински съветници.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 17/14.09.2019 г. от Политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, представлявана от Павлин Димитров Ичевски, упълномощен от Румен Маринов Йончев в качеството на председател и представляващ партията, с което е подадено заявление за регистрация за участие в изборите за общински съветници в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г., заведено под № 17 на 14.09.2019 г., 16:30 ч. в регистъра на ОИК в община Угърчин за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г./Приложение 48-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа, пълномощно. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
              Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” 

Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова

и 0 „Против”,  на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК),  Общинска избирателна комисия Угърчин,
РЕШИ:
Регистрира Политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г. 
Партията ще бъде изписана в бюлетината с наименование:  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.
Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Точка шеста:  Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за общински съветници.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 18/14.09.2019 г. от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Мариан Стайков Кунчев, упълномощен от Атанас Петров Атанасов в качеството на председател и представляващ коалицията, с което е подадено заявление за регистрация за участие в изборите за общински съветници в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г., заведено под № 18 на 14.09.2019 г., 16:35 ч. в регистъра на ОИК в община Угърчин за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г./Приложение 48-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа, пълномощно. В заявлението е посочено наименованието на коалицията, което да бъде изписано в бюлетината, а именно: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
              Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” 

Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова
и 0 „Против”, на  на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК),  Общинска избирателна комисия Угърчин,
РЕШИ:
Регистрира Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в Община Угърчин на 27 октомври 2019 г. 
Коалицията ще бъде изписана в бюлетината с наименование:  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК


Точка седма:  Проект на решение за регистрация в ОИК на партии и коалиции  за участие в избори за кмет на кметство с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен на 27 октомври     2019 г.
.
Общинска избирателна комисия в Община Угърчин, разгледа постъпило заявление с вх. № 19/14.09.2019 г. от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“,
 представлявана от Мариан Стайков Кунчев, упълномощен от Атанас Петров Атанасов в качеството на председател и представляващ коалицията, с което е подадено заявление за регистрация за участие в изборите за кметове на кметства на с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен на 27 октомври     2019 г., заведено под № 19 на 14.09.2019 г., 16:40 ч. в регистъра на ОИК в община Угърчин за партиите/коалициите за участие в изборите за кметове на кметства на с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен на 27 октомври     2019 г.,/Приложение 48-МИ от Изборните книжа/
Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа, пълномощно. В заявлението е посочено наименованието на коалицията, което да бъде изписано в бюлетината, а именно: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
              Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” 
Деница Тодорова Балева
Тихомира Пламенова Лишкова
Винка Илиева Лисичкова
Добромир Пейчев Пейчевски
Росица Дилянова Димитрова
Полина Василева Съботинова
Пенка Недялкова Карабова
Цанка Колева Иванова

и 0 „Против”,  на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч (ОИК), Общинска избирателна комисия Угърчин,
РЕШИ:
Регистрира Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за кметове на кметства с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен на 27 октомври     2019 г.
Коалицията ще бъде изписана в бюлетината с наименование:  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК
Точка осма: РАЗНИ: няма предложения.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18:00 часа.	


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
							                    									/Деница Балева/		
СЕКРЕТАР:	
                                   /Винка Лисичкова/

