Общинска избирателна комисия Козлодуй
РЕШЕНИЕ
№ 71-МИ
Козлодуй, 12.10.2019
ОТНОСНО: определяне броя на подвижните избирателни секции, които следва да се образуват на
територията на община Козлодуй

В ОИК Козлодуй е постъпила заповед № 550/12.10.2019 г. от Николай Николов - за кмет на община
Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г. за броя на подадените заявления за гласуване с
подвижна избирателна кутия, подадени в населените места от община Козлодуй до 12.10.2019 г.

След като се запозна с предоставената информация, отчитайки разпоредбите на чл. 90 от ИК,
Решение № 935 – МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, разположението на населените места и отдалечеността им
едно от друго и отчитайки факта, че когато има образувана подвижна избирателна секция, гражданите с
трайни увреждания имат право да подават заявления за гласуване с подвижната кутия до 12.10.2019 г. и
на основание чл. 87, ал. 1 от ИК, ОИК-Козлодуй

Р Е Ш И:

1. Определя 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на община
Козлодуй, която да обслужва населените места както следва:

- гр. Козлодуй;
- с. Хърлец;
- с. Гложене;
- с. Бутан.

2. Утвърждава следното разпределение на местата в ПСИК, съобразно методиката, изписана в
Решение № 1029 – МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и определените съгласно Решение № 18 от
11.09.2019 г. на ОИК-Козлодуй броя на членове на ПСИК:

Спазвайки формулата в методиката се разпределят както следва:

а/ за партия ГЕРБ – 1;
б/ БСП за България – 1;
в/ КП „Обединени патриоти” – 1;
г/ ПП „ДПС” – 1;
д/ ПП „Воля” – 1.

Разпределят се следните ръководни места:

а/ за партия ГЕРБ – 1;
б/ БСП за България – 1;
в/ КП „Обединени патриоти” – 1;

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Козлодуй.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна
комисия.

Председател: Галина Христова
Секретар: Горан Златков

