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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 33/19 януари 2022 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 19 януари 2022 г., от 12.15 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:
Стойо Иванов Ковачев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Алие Мутова Хасанова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Илица Тодорова Петрова
 
Йордан Василев Василев

Анна Дочева Михайлова

Десислав Стефанов Гецов
 
Румен Петров Ралчев

Филип Игнатов Филипов

Таня Димитрова Георгиева
 
Антоанета Дончева Борджиева

Мариетка Енева Боджакова

	Присъстват 13 от общо 13 члена на Комисията. 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. 
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:
	Обявяване за избран за общински съветник на следващия по ред кандидат в листата на политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“;
	Разни.


	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.
Точка първа:
Председателят докладва, че е постъпило писмо с вх. № 283/18.01.2022 г. от Председателя на Общински съвет Ловеч, с което уведомява ОИК Ловеч, че г-н Виктор Василев Стойчев е назначен за Областен управител на Област Ловеч. Към писмото е приложено Уведомление от лицето с вх. № ОС-29/18.01.2022 г. до Председателя на ОС Ловеч и препис на Решение № 10/14.01.2022 г. на Министерски съвет. След като разгледа представените документи ОИК Ловеч установи, че г-н Виктор Василев Стойчев е обявен за избран за общински съветник с Решение № 189-МИ на ОИК Ловеч за избиране на общински съветници от 28.10.2019 г., както и съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА са възникнали пълномощията му като общински съветник с полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. С Решение № 10/14.01.2022 г. на Министерски съвет г-н Стойчев е назначен за Областен управител на област Ловеч. Налице са условията на чл. 30, ал. 4, т. 4, предл. трето от ЗМСМА, а именно пълномощията на общински съветник се прекратяват при избирането му за областен управител. Поради това и на основание чл. 458, ал. 1 от ИК и чл. 30, ал. 7 във вр. с ал. 4, т. 4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Ловеч следва обяви за избран за общински съветник следващия по ред кандидат в листата на  ПП„ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, а именно г-жа Моника Прашкова Тонкова-Генчева. Същевременно и на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА на обжалване подлежат само отказите на ОИК по чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА във вр. с ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. Препис от решението следва да се изпрати и на Председателя на Общински съвет Ловеч в тридневен срок от влизането в сила.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против“ и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 във вр. с чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс във вр. с чл. 30, ал. 7 и ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА за избрана за общински съветник Моника Прашкова Тонкова-Генчева, ЕГН ***, като следващ кандидат в листата на кандидати за общински съветници на политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
    	Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА.
	Препис от настоящото решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет Ловеч в тридневен срок от влизането му в сила.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.40 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/		
СЕКРЕТАР:
							/Петко Петков/

