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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 16/ 06 юли 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 06 юли 2021 г., от 15.45 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, зала 1109, се проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Клара Сашева Баросова
СЕКРЕТАР:
Стойо Иванов Ковачев
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Донев Арабаджиев
 
Петър Кирилов Яшев
 
Фатме Юсеинова Моллова

Марияна Михайлова Иванова

	Присъстват 7 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Петко Георгиев Петков, Йордан Василев Василев, Валентин Георгиев Вълев, Рени Бориславова Миткова, Петя Цанкова Стоянова, Севдие Шефкат Кулаалиева. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет страницата на РИК Ловеч за датата и часа на заседанието, публикуван е и проект на дневен ред. 
Присъстват повече от половината членове, поради което на основание чл. 70, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум и РИК Ловеч може да започне своята работа. 
Заседанието на РИК Ловеч бе открито от Председателя, който оповести следния проект на дневен ред:
1. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;	
2. Жалби и сигнали;
3. Разни.

Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.
Точка първа:
1. Постъпило е Предложениe с вх. № 180/06.07.2021 г. от Цветелина Маринова Врабевска като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Тетевен. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113300027, като на мястото на Теодор Цветанов Василев – член, да бъде назначена Петя Иванова Атанасова. Приложена е молба за освобождаване от Теодор Цветанов Василев.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300027 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Теодор Цветанов Василев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Петя Иванова Атанасова с ЕГН ***.

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

2. Постъпило е Предложение с вх. № 181/06.07.2021 г. от Олчай Хюсеинов Дурмушев като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Троян. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400013, като на мястото на Йълдъз Адилова Шакирова – член, да бъде назначена Милена Мирославова Стайкова; в състава на СИК с № 113400018, като на мястото на Зелха Мустафова Адашева – член, да бъде назначена Силвия Филипова Димитрова и в състава на СИК с № 113400009, като на мястото на Теодора Денчева Вълкова – член, да бъде назначена Марияна Димитрова Петрова. Приложени са молби от Йълдъз Адилова Шакирова, Зелха Мустафова Адашева и Теодора Денчева Вълкова.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400013 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Йълдъз Адилова Шакирова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Милена Мирославова Стайкова с ЕГН ***;

В СИК № 113400018 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Зелха Мустафова Адашева с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Силвия Филипова Димитрова с ЕГН ***;

В СИК № 113400009 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Теодора Денчева Вълкова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Марияна Димитрова Петрова с ЕГН ***.

	Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
 
3. Постъпило е Предложение с вх. № 182/06.07.2021 г. от Валентин Иванов като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Летница. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111700001, като на мястото на Найден Фиданов Сираков – член, да бъде назначена Нуртен Мустафова Ахмедова. Приложена е молба за освобождаване от Найден Фиданов Сираков.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111700001 – гр. Летница

ОСВОБОЖДАВА Найден Фиданов Сираков с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Нуртен Мустафова Ахмедова с ЕГН ***.

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

4. Постъпило е Предложение с вх. № 183/06.07.2021 г. от Севдалин Асенов като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Луковит. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111900018, като на мястото на Албена Генова Асенова – член, да бъде назначена Ели Стефанова Мариянова, а в състава на СИК с № 111900014, като на мястото на Георги Стефанов Георгиев – член, да бъде назначен Йонко Цветанов Попов. Приложени са молби за освобождаване от Албена Генова Асенова и Георги Стефанов Георгиев.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900018 – с. Торос

ОСВОБОЖДАВА Албена Генова Асенова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ели Стефанова Мариянова с ЕГН ***;

В СИК № 111900014 – с. Петревене

ОСВОБОЖДАВА Георги Стефанов Георгиев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Йонко Цветанов Попов с ЕГН ***.

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


5. Постъпило е Предложение с вх. № 184/06.07.2021 г. от Стефан Добревски като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Тетевен. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113300032, като на мястото на Андрей Асенов Ивайлов – член, да бъде назначен Румен Андреев Щерев. Приложена е молба за освобождаване от Андрей Асенов Ивайлов.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300032 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Андрей Асенов Ивайлов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Румен Андреев Щерев с ЕГН ***.

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

6. Постъпило е Предложение с вх. № 185/06.07.2021 г. от Любен Илиев Василев като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Ябланица. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113800013, като на мястото на Ралица Цветкова Георгиева – член, да бъде назначен Найден Павлов Велев и в състава на СИК с № 113800007, като на мястото на Татяна Неделчева Петкова – член, да бъде назначена Поля Георгиева Райкова. Приложени са молби за освобождаване от Ралица Цветкова Георгиева и Татяна Неделчева Петкова.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

В СИК № 113800013 – с. Орешене

ОСВОБОЖДАВА Ралица Цветкова Георгиева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Найден Павлов Велев с ЕГН ***;


В СИК № 113800007 – с. Брестница

ОСВОБОЖДАВА Татяна Неделчева Петкова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Поля Георгиева Райкова с ЕГН ***.

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

7. Постъпило е Предложение с вх. № 178/06.07.2021 г. от Ивета Владимирова Пекова като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800065, като на мястото на Румен Петров Кръстев – член, да бъде назначена Богдана Тодорова Велева. Приложена е молба за освобождаване от Румен Петров Кръстев.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800065 – с. Смочан

ОСВОБОЖДАВА Румен Петров Кръстев с ЕГН *** като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Богдана Тодорова Велева с ЕГН ***.

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

8. Постъпило е Предложение с вх. № 188/06.07.2021г.. от Марин Маринов Ичев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113600002, като на мястото на Теодосия Дикова Еврева - Василева – член, да бъде назначена Величка Лалева Богданова. Приложена е молба за освобождаване от Теодосия Дикова Еврева - Василева.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113600002 – гр. Угърчин

ОСВОБОЖДАВА Теодосия Дакова Еврева - Василева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Величка Лалева Богданова с ЕГН ***.

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

9. Постъпило е Предложениe с вх. № 190/06.07.2021 г. от Галин Василев Василев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – гр. Троян. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400018, като на мястото на Иван Иванов Иванов – член, да бъде назначена Илиана Иванова Боровска. Приложена е молба за освобождаване от Иван Иванов Иванов.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400018 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Иван Иванов Иванов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Илиана Иванова Боровска с ЕГН ***.

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

10. Постъпило е Предложениe с вх. № 192/06.07.2021 г. от Иван Николов Миховски като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Троян. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400061, като на мястото на Боро Найденов Станков – председател, да бъде назначен Борян Тошков Чавдаров; в състава на СИК с № 113400075, като на мястото на Християна Цанкова Топузова – член, да бъде назначен Боро Найденов Станков.   Приложени са молби за освобождаване от Боро Найденов Станков и Християна Цанкова Топузова.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400061 – с. Добродан

ОСВОБОЖДАВА Боро Найденов Станков с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Борян Тошков Чавдаров с ЕГН ***;



В СИК № 113400075– гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Християна Цанкова Топузова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Боро Найденов Станков с ЕГН ***. 


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


Точка втора:
1. В РИК Ловеч е постъпила жалба с вх. № 177/ 05.07.2021 г., 17:10 ч., от Ивелина Ангелова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, с която сигнализира РИК Ловеч, че върху протежение на главната улица на с. Български извор са поставени агитационни материали на КП ГЕРБ-СДС, като е приложен снимков материал. С писмо с изх. № 19/05.07.2021 г., 19:20 ч., е възложено на кмета на Община Тетевен да извърши проверка на изложените обстоятелсва. С писмо с вх. № 195/06.07.2021 г., 15:25 ч., същата отговаря, че неправомерно поставените агитационни материали са премахнати като представят и снимков материал 7 броя. Също на 06.07.2021 г., от 07.15 часа до 07.20 ч., бе извършена проверка от представители на Районна избирателна комисия Ловеч предложени от различни политически партии и коалиции. Съставен е констативен протокол с вх. № 196/06.07.2021 г., 15.30 ч., описваш, че представителите на РИК Ловеч не са установили неправомерно поставени агитационни материали на посочените места.
С оглед извършените проверки, РИК Ловеч следва да укаже на представителите на политическите партии и коалиции от община Тетевен, че местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Тетевен, са определени със Заповед № 346 от 14.06.2021 г.  на кмета на община Тетевен, публикувана на интернет страницата на общината,на адрес:  https://www.teteven.bg/images/documents/1.01/7.6/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_346.pdf" https://www.teteven.bg/images/documents/1.01/7.6/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_346.pdf и следва да бъде спазвана стриктно.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
УКАЗВА на представителите на политическите партии и коалиции от община Тетевен да спазват стриктно определените места за поставяне на агитационни материали на територията на община Тетевен, съгласно Заповед № 346 от 14.06.2021 г.  на Кмета на община Тетевен, която е публикувана на интернет страницата на общината, на адрес: https://www.teteven.bg/images/documents/1.01/7.6/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_346.pdf" https://www.teteven.bg/images/documents/1.01/7.6/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_346.pdf
 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2. Постъпил е сигнал с вх. № 187/06.07.2021 г., 11.15 часа, по електронната поща от Н. Симеонова, с приложена снимка. Моли да се обърне внимание на посочения на снимката агитационен транспарант на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, който е поставен на скалите над град Ловеч на видимо място, неспазвайки установените правила и ред за агитационните материали. Твърди се, че липсват и задължителните надписи върху него, както и се поставя въпроса дали има издадено разрешение за поставяне на това място от кмета на общината или от областния управител според това кой от двамата точно стопанисва имота над града, на който е поставен транспаранта.
 Съгласно правомощията си РИК Ловеч се произнася се по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им.
РИК Ловеч извърши проверка на изложените обстоятелства. Представен е констативен протокол с вх. № 194/06.07.2021 г. от представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции. Установено е, че действително върху скалния венец срещу „Богоявленския мост“ е поставен бял транспарант с надпис ВЪЗРАЖДАНЕ и изобразен изправен на задните крака лъв върху него.

РИК Ловеч, счита че приложение намират както правилата на Изборния кодекс, така и Решение № 97-НС от 22.05.2021 г. на Централна избирателна комисия относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  Съгласно т. 6 от Решение № 97-НС от 22.05.2021 г. „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Изрично е посочено, че наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. Посочената уредба детайлизира общата такава, посочена в § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Видно от представения снимков материал към сигнала, както и събрания по повод проверката, описаният транспарант представлява единствено изписан на бял фон надпис ВЪЗРАЖДАНЕ и изображение на изправен лъв. Не е посочено дори дали се касае за наименование на конкретна партия или конкретен символ на политическа партия или коалиция. Но дори и това да беше така, то категорично не представлява призив за агитация посочване само наименование или символ на партия или коалиция. В този смисъл посоченият транспарант няма характера на агитационен материал и съответно следва да бъде оставен без разглеждане, тъй като РИК Ловеч контролира не като цяло спазването на правилата за поставяне на рекламни или информационни материали, а единствено за  спазване правилата на предизборната агитация.
Наред с изложеното с оглед, извършване на проверка на другите изложени в сигнала обстоятелства, а именно налице ли е разрешение за поставяне на транспаранта на посоченото място – скалния венец срещу „Богоявленския мост“ в гр. Ловеч, то следва сигналът да бъде изпратен за извършване на изрична проверка и произнасяне от страна на Община Ловеч и на Областен управител на Област Ловеч. 


Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 7 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Петър Кирилов Яшев; Фатме Юсеинова Моллова; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без разглеждане сигнал с вх. № 187/06.07.2021 г., 11:15 ч. от Н. Симеонова.

ИЗПРАЩА по компетентност сигнал с вх. № 187/06.07.2021 г., 11.15 часа, от Н. Симеонова на Кмета на Община Ловеч и на Областен управител на Област Ловеч за проверка.

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 16.10 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
						/Валентина Недялкова/	
СЕКРЕТАР: 
/Стойо Ковачев/

