РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ
№ 1
На 8 април 2019 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район-Хасковоски при следния 
Д н е в е н   р е д:
1. Определяне на работното време, мястото на обявяване на решенията на РИК - Хасково, номерацията на решенията на РИК – Хасково във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
2.  Определяне на член на РИК – Хасково за маркиране на печати на избирателната комисия.
3. Определяне на специалист-експерт и технически сътрудник към РИК-Хасково.

ПРИСЪСТВАХА: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Ростислава Жекова, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков.
ОТСЪСТВАХА: Георги Китов 
Заседанието бе открито в 17.30ч. и председателствано от г-жа Веселина Тенчева– председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Уважаеми колеги, в залата присъстват 14 членове на комисията и откривам първото заседание. 
Да протоколира днешното заседание предлагам колегата Лейла Елмаз. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Колеги, предлагам Ви следния дневен ред: 
1.Определяне на работното време, мястото на обявяване на решенията на РИК - Хасково, номерацията на решенията на РИК – Хасково във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
2.  Определяне на член на РИК – Хасково за маркиране на печати на избирателната комисия.
3. Определяне на специалист-експерт и технически сътрудник към РИК-Хасково.

Има ли някой предложение за допълването му или възражения по него? Не виждам такива поради и което Моля, който е съгласен, нека да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували За – 14 членове: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Ростислава Жекова, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков.
Против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Уважаеми дами и господа, преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния ред: 
 Определяне на работното време, мястото на обявяване на решенията на РИК - Хасково, номерацията на решенията на РИК – Хасково във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 
На основание чл.70, ал.4 от Изборен кодекс и Решение №52-ЕП от 03.04.2019 г. на ЦИК
РИК – Хасково

Р Е Ш И:
1.	Работното време на РИК - Хасково е всеки календарен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.
2.	Взетите от РИК решения имат единна последователна номерация с арабски цифри, след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението ЕП – за избори за членове на Европейския парламент от Република България. Номерацията на решенията на Районната избирателна комисия започва с № 1.
3.	Решенията на РИК се обявяват на таблото обозначено с надпис "Решения на РИК" в сградата на ул. Христо Ботев №1, Бизнесцентър, ет.3
     4.  Заседанията се свикват при необходимост от Председателя на комисията
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
	2. 2.  Определяне на член на РИК – Хасково за маркиране на печати на избирателната комисия.
Колеги предлагам да изберем Лейла Елмаз.
Който е съгласен моля да гласува.

Гласували За – 14 членове: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Ростислава Жекова, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков.
Против – няма.

На основание чл. 72, ал.1 ИК, във връзка с чл. 64 ИК и решение № 37/02.04.2019 на ЦИК, РИК – Хасково,

РЕШИ:

За маркирането на печатите на РИК29 – Хасково, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г, да бъде определен членът на комисията  - Лейла Елмаз /секретар на РИК/.
Маркирането на печатите да се отрази в протокол - представляващ неразделна част от настоящото решение.
След маркирането на печатите се съставиха  три отделни протокола - Приложение №98-ЕП от изборните книжа, подписани от членовете на РИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
Определяне на специалист-експерт и технически сътрудник към РИК-Хасково.

За специалист - експерт бе предложен Петър Димитров, а за технически сътрудник Моника Бузова.

Който е съгласен с така предложените сътрудници, който ще подпомагат работата на РИК -Хасково,  моля да гласува


Гласували За – 14 членове: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Ростислава Жекова, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков.
Против – няма.


С оглед подпомагане дейността на РИК29 - Хасково при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019, на основание чл.72,ал.1, във връзка с чл.63 ИК и т.7 от решение № 5-ЕП/28.03.2019 на ЦИК, РИК Хасково 
Р Е Ш И

Определя за специалист - експерт към РИК при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 – Петър Димитров Димитров, ЕГН ................., считано от датата на взимане на решението.
Определя за технически сътрудник към РИК  при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 – Моника Радостинова Бузова, ЕГН …………………………., считано от датата на взимане на решението.
Копие от решението да се изпрати на Областен управител-Област Хасково за сключване на граждански договори с определените лица. Месечното възнаграждение на специалист - експерт към РИК да се определи, съгласно  решение № 5-ЕП/28.03.2019 на ЦИК.

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. 
Заседанието беше закрито в 18.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 Веселина Тенчева 
СЕКРЕТАР:							       
 Лейла Елмаз



























