РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ
№ 6
На 23 април 2019 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район-Хасковски при следния 
Д н е в е н   р е д:
1.Определяне брой ПСИК, номерацията и разпределение на членовете и ръководството в община Минерални бани за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
2.Разглеждане на постъпила жалба вх. №39 / 23.04.2019г.                                                             Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев.
3.Разглеждане на постъпила жалба вх. №40 / 23.04.2019г.                                                                       Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев.
4.Разглеждане на постъпила жалба вх. №41 / 23.04.2019г.                                                                       Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев.
ПРИСЪСТВАХА: Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАХА: Ростислава Жекова,Славея Костадинова,
Заседанието бе открито в 17.30ч. и председателствано от г-жа Веселина Тенчева– председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Уважаеми колеги, в залата присъстват 13 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 брой ПСИК, номерацията и разпределение на членовете и ръководството в община Минерални бани за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.май 2019г.
2.Разглеждане на постъпила жалба вх. № 39 / 23.04.2019г.                                                             Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев.
3.Разглеждане на постъпила жалба вх. №40 / 23.04.2019г.                                                                       Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев.
4.Разглеждане на постъпила жалба вх. №41 / 23.04.2019г.                                                                       Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев.
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- 13 членове:  Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАХА: Ростислава Жекова,Славея Костадинова,
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Уважаеми дами и господа, преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния ред: 
1. Определяне брой ПСИК, номерацията и разпределение на членовете и ръководството в община Минерални бани за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка Решение № 96-ЕП/08.04.2019 год. на ЦИК, Районната избирателна комисия Двадесет и девети район – Хасковски


Р Е Ш И:

	Определя общия брой на ПСИК на територията на Община Минерални бани – 2 бр. (два). Числеността на всяка  ПСИК се определя на 7 /седем/ члена. 

Определя номерата на ПСИК – 291900016, обхващаща населените места на територията на Община Минерални бани както следва: с. Ангел Войвода, с. Боян  Ботево,  с. Брястово, с. Винево, с. Колец, с. Минерални бани, с. Спахиево и с.Сусам.
ПСИК- 291900017 обхващаща населените места на територията на Община Минерални бани както следва: с.Караманци , с.Сираково, с.Сърница, с.Татарево.
	Утвърждава разпределение на членовете в ПСИК – 291900016 и в ПСИК- 291900017 както следва:

ПП“ГЕРБ“- по 2-ма  членове, КП БСП-За България- по 2-ма членове, ДПС - по 1 член, КП „Обединени патриоти“- по 1 член, ПП „ВОЛЯ“-по 1 член.
	Утвърждава разпределение на местата в  ръководството в ПСИК – 291900016 и в ПСИК- 291900017 както следва: ПП“ГЕРБ“- по 1 член в ръководството за всяка ПСИК, КП БСП-За България- по 1 член в ръководството за всяка ПСИК, ДПС - 1 член в ръководството общо за двете ПСИК, КП „Обединени патриоти“- 1 член в ръководството общо за двете ПСИК.



Гласували За- 13 членове:  Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАХА: Ростислава Жекова,Славея Костадинова,
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
2. Разглеждане на постъпила жалба вх. №39 / 23.04.2019г.                                                             Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев
В РИК 29-Хасково е постъпила „Жалба“ с вх. №39 от 23.04.2019г. по общия регистър на РИК, подадена от Ангел Илиев Вълканов ,  пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“ за разпределение на местата в СИК за Община Ивайловград.
   	РИК приема , че жалбата съдържа в себе си само искане за правилно прилагане разпоредбите на ИК и решенията на ЦИК при поименното назначаване на СИК. Към настоящия момент все още не са изтекли сроковете за получаване в РИК на протоколите от консултациите в Общината.  Протоколите от консултациите са препоръчителни при поименно назначаване на СИК, а по компетенция РИК съблюдава и спазва законността.
Предвид изложеното считам ,че именуваната жалба подадена  преди да е изтекъл срока за назначаване  на СИК от РИК ,се явява за преждевременна и недопустима и следва да се остави без разглеждане 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с 92, ал.6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Хасково
РЕШИ:
Именувана жалба с вх.№39 /23.04.2019г. по общия регистър на РИК-29 Хасково се оставя без разглеждане по реда на жалбите като преждевременна и недопустима. 

Гласували За- 13 членове:  Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАХА: Ростислава Жекова,Славея Костадинова,
Против – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

3.Разглеждане на постъпила жалба вх. №40 / 23.04.2019г.                                                                       Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев

В РИК 29-Хасково е постъпила жалба с вх. №40 от 23.04.2019г. подадена от Танка Христова Атанасова , пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“. за разпределение на местата в СИК за Община Любимец
РИК приема , че жалбата съдържа  в себе си само искане за правилно прилагане разпоредбите на ИК и решенията на ЦИК при поименното назначаване на СИК. Към настоящия момент все още не са изтекли сроковете за получаване в РИК на протоколите от консултациите в Общината.  Протоколите от консултациите са препоръчителни при поименно назначаване на СИК, а по компетенция РИК съблюдава и спазва законността.
Предвид изложеното считам ,че именуваната жалба подадена  преди да е изтекъл срока за назначаване  на СИК от РИК ,се явява за преждевременна и недопустима и следва да се остави без разглеждане 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с 92, ал.6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Хасково
РЕШИ:

Именувана жалба с вх.№40 /23.04.2019г. по общия регистър на РИК-29 Хасково се оставя без разглеждане по реда на жалбите като преждевременна и недопустима. 

Гласували За- 13 членове:  Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАХА: Ростислава Жекова,Славея Костадинова,
Против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Веселина Тенчева: Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
4.Разглеждане на постъпила жалба вх. № 41 / 23.04.2019г.                                                                       Докладчик по жалбата : Венелин Челебиев
В РИК 29-Хасково е постъпила жалба с вх. №41 от 23.04.2019г. подадена от от Анка Тихомирова  Параскова ,  пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“. за разпределение на местата в СИК за Община Тополовград.
          РИК приема , че жалбата съдържа в себе си само искане за правилно прилагане разпоредбите на ИК и решенията на ЦИК при поименното назначаване на СИК. Към настоящия момент все още не са изтекли сроковете за получаване в РИК на протоколите от консултациите в Общината.  Протоколите от консултациите са препоръчителни при поименно назначаване на СИК, а по компетенция РИК съблюдава и спазва законността.
Предвид изложеното считам ,че именуваната жалба подадена  преди да е изтекъл срока за назначаване на СИК от РИК , се явява за преждевременна и недопустима и следва да се остави без разглеждане 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с 92, ал.6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Хасково
РЕШИ:
Именувана жалба с вх.№41 /23.04.2019г. по общия регистър на РИК-29 Хасково се оставя без разглеждане по реда на жалбите като преждевременна и недопустима. 
Гласували За- 13 членове:  Веселина Тенчева, Албена Ченголова, Венелин Челебиев, Цветан Николов, Бойчо, Бойчев, Десислава Балтова, Петя Бостанджиева - Китин, Димитър Велев, Атанас Янчев, Златко Костов, Лейла Елмаз, Димитър Цветков, Георги Китов
ОТСЪСТВАХА: Ростислава Жекова,Славея Костадинова,
Против – няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. 
Заседанието беше закрито в 18.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 Веселина Тенчева 
СЕКРЕТАР:							       
 Лейла Елмаз
























