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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 2/10 септември 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч


	Днес, 10 септември 2019 г., от 17.30 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 22, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стойо Иванов Ковачев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Алие Мутова Хасанова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:  
Илица Тодорова Петрова
 
Анна Дочева Михайлова
 
Десислав Стефанов Гецов
 
Румен Петров Ралчев

Филип Игнатов Филипов
 
Антоанета Дончева Борджиева
 
Мариетка Енева Боджакова


	Присъстват 10 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Валентина Стефанова Недялкова, Йордан Василев Василев и Таня Димитрова Георгиева. 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 е определил зам. председателя Стойо Иванов Ковавеч, който да го замества в днешното заседание. Зам. председателят откри заседанието на ОИК Ловеч.

Зам. председателят оповести следния проект на дневен ред:
1. Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
2. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
3. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
4. Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч
            5. Наемане на технически сътрудник за подпомагане дейността на ОИК Ловеч;
6. Разни.

	Зам. председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 10 гласа „За” (Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; 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:
Зам. председателят напомни за задължението в срок до 11.09.2019 г. ОИК Ловеч да определи броя на мандатите, които следва да бъдат разпределени в предстоящите избори на 27.10.2019 г. Поради това е отправено запитване към ТЗ ГРАО Ловеч относно броя на населението на територията на община Ловеч към дата 16.07.2019 г. (датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). Постъпило е Писмо с вх. № 1/05.09.2019 г. на Началника на ТЗ ГРАО Ловеч с посочен брой население в община Ловеч към указаната дата – 53 108. Съгласно правилото на чл. 19 от ЗМСМА при население на общината от 50 000 до 75 000 души броят на мандатите е 33 съветници. Бе предложен проект за решение.  Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 13 и чл. 19, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, както и Решение № 944-МИ/03.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя броя мандати за общински съветници за община Ловеч, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019 година – 33 (тридесет и три) общински съветника.

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

Копие на настоящото решение да се изпрати незабавно на Централна избирателна комисия и на Община Ловеч за сведение.

Точка втора:
ОИК Ловеч следва да приеме решение относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Ловеч. Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 571-МИ от 26.07.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя и обявява номерата на изборните райони в община Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

1.Едномандатен изборен район за избор на кмет на община Ловеч - № 1118;

2.Един многомандатен изборен район за избор на общински съветници  в общински съвет Ловеч - № 1118;

3.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111800299

4.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Баховица, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111802935;

5.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111821823;

6.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Лисец, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111843829;

7.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Малиново, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111846396;

8.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Славяни, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111867060;

9.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Слатина, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111867218;

10.Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч - № 111869523.

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

Точка трета:
Зам. председателят запозна присъстващите с изискването да бъде прието решение за  формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на община Ловеч. Бе формулирано предложение за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” ” (Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

Точка четвърта:
Със Заповед № З-1298/03.09.2019 г. на Кмета на община Ловеч са образувани избирателни секции на територията на общината, както и са утвърдени номерата, обхвата и адреса им. Заповедта е влязла в сила. Получена е справка на базата данни на ГД ГРАО относно броя на избирателите по избирателни секции на територията на община Ловеч. Бе формулирано предложение за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” ” (Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

Точка пета:
За подпомагане работата на ОИК Ловеч следва да се наемат технически сътрудници. Бе формулирано предложение за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” ” (Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основаниечл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 5 от Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия – Ловеч да се наеме специалист-технически сътрудник към ОИК Ловеч, който да подпомага дейността на Общинска избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:
 – специалист – технически сътрудник към ОИК Ловеч – Илиана Райкова Филкова-Николова, ЕГН ***, която да подпомага ОИК във връзка със съставяне на документи /дневен ред, решения, протоколи, съобщения, кореспонденция/, подпомагане при поддръжка на регистри, водени от ОИК, цялостно техническо подпомагане на дейността на ОИК и други задачи, възложени й от комисията.

Договорът следва да бъде сключен от Кмета на Община Ловеч при спазване изискванията на Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на Централна избирателна комисия.

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 18.00 часа.
	

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Стойо Ковачев/			

СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

