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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 11/30 септември 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 30 септември 2019 г., от 15.30 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 22, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Алие Мутова Хасанова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
 ЧЛЕНОВЕ:
Анна Дочева Михайлова

Илица Тодорова Петрова

Десислав Стефанов Гецов
 
Румен Петров Ралчев

Таня Димитрова Георгиева

Антоанета Дончева Борджиева

	Присъстват 9 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Стойо Иванов Ковачев Йордан Василев Василев, Филип Игнатов Филипов и Мариетка Енева Боджакова. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет страницата на ОИК Ловеч за датата и часа на заседанието, както и проект на дневен ред. Същото е поставено и на видно място на информационното табло на ОИК Ловеч. 
Присъстват повече от половината членове, поради което на основание чл. 85, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум. Председателят откри заседанието на ОИК Ловеч.

Председателят оповести следния проект на дневен ред:
1. Заличаване регистрацията на кандидати за кмет на кметство с. Слатина и кмет на кметство с. Малиново, предложени от ПП ГЛАС НАРОДЕН в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината и тиража на бюлетините за всеки вид избор в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
3. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Илица Тодорова Петрова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против”, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.
Точка първа:
Постъпило е писмо с вх. № 59/30.09.2019 г. на Община Ловеч, в което се посочва, че кандидатите, регистрирани от ПП ГЛАС НАРОДЕН	 за участие в изборите за кмет на кметство с. Слатина и кмет на кметство с. Малиново нямат регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на съответното населено място през последните шест месеца /към дата 26 април 2019 г./. ОИК Ловеч констатира, че посочените кандидатски листи са регистрирани с Решение № 94-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК Ловеч. Същевременно регистрираните кандидати не отговарят на изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 943 от 02.09.2019 г.на ЦИК  и поради това и наоснование чл. 87, ал. 1, т. 15 от ИК регистрацията им следва да бъде заличена.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Илица Тодорова Петрова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 15, чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидатската листа за кмет на кметство с. Слатина на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Валентина Величкова Костова, ЕГН ***, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: гр. Ловеч, ***; и анулира издаденото й удостоверение.

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидатската листа за кмет на кметство с. Малиново на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Дилян Димитров Маринов, ЕГН ***, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: гр. Ловеч, ***, и анулира издаденото му удостоверение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка втора:
Постъпило е писмо с вх. № 51/27.09.2019 г. на Централна избирателна комисия във връзка с одобряване на предпечатния образец на бюлетината и тиража на бюлетините за всеки вид избор в община Ловеч съгласно изискванията, приети с Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК. Следва да се извърши преглед на бюлетините и одобряването им. Едновременно с одобряването на графичните файлове следва да се одобри и тиража на бюлетините. Налице са условията ОИК Ловеч да извърши одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор и тиража на бюлетините за община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Илица Тодорова Петрова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор –за кмет на община Ловеч, за общински съветници в община Ловеч, за кмет на кметство – с. Александрово, кмет на кметство – с. Баховица, кмет на кметство – с. Дойренци, кмет на кметство – с. Лисец, кмет на кметство – с. Малиново, кмет на кметство – с. Славяни, кмет на кметство – с. Слатина, кмет на кметство – с. Радювене,  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Образците на бюлетините се публикуват след изрично решение на ЦИК съгласно т. 7 от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК.

ОДОБРЯВА тираж на бюлетините в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. за община Ловеч както следва:
-за кмет на община Ловеч – 48 700;
-за общински съветници в община Ловеч – 48 700;
-за кмет на кметство – с. Александрово – 1 600;
-за кмет на кметство – с Баховица – 900;
-за кмет на кметство – с. Дойренци – 1000;
-за кмет на кметство – с. Лисец – 700;
-за кмет на кметство – с. Малиново – 600;
-за кмет на кметство – с. Славяни – 600;
-за кмет на кметство – с. Слатина – 700;
-за кмет на кметство – с. Радювене – 600.

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 16.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		

СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

