РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ
№ 3
На 13 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:
	Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на Област Хасково при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.
	Определяне на броя на членовете на всяка СИК в избирателния район 29 Хасковски при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Решение относно изменение на Решение №4-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК – Хасково.

ПРИСЪСТВАХА: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов ,Ростислава Жекова
ОТСЪСТВАЩИ: НЯМА
Заседанието бе открито в 13.30ч. и председателствано от г-жа Веселина Тенчева– председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Уважаеми колеги, в залата присъстват 15 членове на комисията и откривам първото заседание. 
Да протоколира днешното заседание предлагам колегата Лейла Елмаз. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Колеги, предлагам Ви следния дневен ред: 


Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на Област Хасково при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.
	Определяне на броя на членовете на всяка СИК в избирателния район 29 Хасковски при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Решение относно изменение на Решение №4-ЕП от 10.04.2019 г. на 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 – 15 членове: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги КитовОТСЪСТВАХА: Венелин Челебиев, Славея Костадинова, Златко Костов,Ростислава Жекова 
Против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Уважаеми дами и господа, преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния ред: 
 
1.Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на Област Хасково при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.


В РИК 29 – Хасково към настоящият момент не са постъпили Заповеди за образуване на избирателни секции от всички Общини.С оглед предвидения срок,че  РИК – Хасково следва да се произнесе с Решение до 20.04.2019г.,предлагам да отложим вземането на Решение по точка 1 от Дневния ред. 

На Основание Чл.70,ал.4 от ИК РИК-Хасково 

РЕШИ

Отлага вземане на решение по т.1 от Дневния ред.

Гласували За – 15 членове: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАЩИ : НЯМА 
Против – няма.


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
	
2.Определяне на броя на членовете на всяка СИК в избирателния район 29 Хасковски при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Председателят докладва проекта за решение.
Който е съгласен, моля да гласува
На основание чл.70,ал.4, чл.72, ал.1, т.2 ,чл.92, ал.4 и ал.5 във връзка с чл. 9, ал. 6 и ал. 9 от Изборния кодекс, РИК 29 - Хасково
РЕШИ
Определя брой на членовете на секционните избирателни комисии,  включително председател, заместник председател и секретар, в изборния район на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети  район -  Хасково, както следва:
	За секционни избирателни комисии до 500 избиратели включително – броят на членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове е  

 7 /седем/;
-	За секционни избирателни комисии над 500 избиратели – броят на членовете, включително председател, заместник председател и членове е 
9 /девет/;
-	За Подвижни секционни избирателни комисии – броят на членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове е 
7/ седем/;
-За секционни избирателни комисии по чл.9, ал.6 и чл. 9, ал. 9 от ИК – броят на членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове е 
7 /седем/.      

Гласували За – 15 членове: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАЩИ: НЯМА 
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Продължаваме със следващата точка от дневния ред: Решение относно изменение на Решение №4-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК – Хасково.
Постъпило е уведомление от назначения с Решение № 4-ЕП от 10.04.2019г. технически сътрудник,че поради здравословен проблем не е в състояние да заеме длъжността.
Председателят на комисията предложи същата да отмени решението,с което е назначен,в частта на назначаването,като с оглед необходимостта от още един технически сътрудник РИК-Хасково да назначи предложената Десислава Филипова.
Който е съгласен, моля да гласува
На основание чл.70,ал.4, във връзка с чл.63 ИК и т.7 от решение № 5-ЕП/28.03.2019 на ЦИК, РИК Хасково

РЕШИ
Отменя Решение №4-ЕП от 10.04.2019г.на РИК-Хасково в частта на „Определя  за технически сътрудник към РИК-Хасково  при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 – Антон Димов Митев, ЕГН ………..“
Взема Решение за технически сътрудник към РИК-Хасково при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 да бъде назначен Десислава Иванова Филипова с ЕГН:……….
Копие от решението да се изпрати на Областен управител-Област Хасково за сключване на граждански договори с определеното лице. Месечното възнаграждение на технически сътрудник към РИК да се определи, съгласно  решение № 5-ЕП/28.03.2019 на ЦИК.

Гласували За – 15 членове: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Славея Костадинова, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАЩИ: НЯМА 
Против – няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. 
Заседанието беше закрито в 14.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 Веселина Тенчева 
СЕКРЕТАР:							       
 Лейла Елмаз



























