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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 14/ 01 юли 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 01 юли 2021 г., от 17.30 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:
Петко Георгиев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Клара Сашева Баросова
СЕКРЕТАР:
Стойо Иванов Ковачев
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Донев Арабаджиев
 
Йордан Василев Василев
 
Валентин Георгиев Вълев
 
Петя Цанкова Стоянова
 
Фатме Юсеинова Моллова

Севдие Шефкат Кулаалиева


	Присъстват 10 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Рени Бориславова Миткова, Петър Кирилов Яшев и Мариана Михайлова Иванова. 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. Разглеждане на мерки позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;
 2. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;	
3. Разни.

Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 10 гласа „За“ (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) 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 Писмо с вх. № 96/22.06.2021 г. на г-жа Даниела Цанова – Секретар на Община Ловеч. Уведомява, че са образувани избирателни секции, разположени на различни етажи в сгради с повече от един етаж. Избирателните секции, разположени на първи етаж и с най-малък брой избиратели, които следва да бъдат определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са както следва: избирателна секция № 111800001; № 111800033; № 111800090; № 111800094. 

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Вароша“, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом;
2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека;
3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж;
4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
 
2. Постъпило е Писмо с вх. № 140 от 30.06.2021 г. от г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: в сградата на ОУ „Иван Хаджийски“ гр. Троян избирателни секции на първи етаж с № 113400007; № 113400008 и № 113400009 като с най-малък брой избиратели по избирателен списък е последната, а на втори етаж в същата сграда са разположени избирателни секции с № 113400006,  № 113400013 и № 113400014. 
В гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“ са разположени избирателни секции № 113400002 и № 113400076 като първата е разположена на първия етаж.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
 
ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

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

3. Постъпило е Писмо с вх. № 153 от 01.07.2021 г. от д-р Мадлена Бояджиева - Ничева – кмет на Община Тетевен. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: 
1. В с. Галата, с адрес: ул. „Никола Вапцаров“№ 1 – училище са разположени три секции: на първи етаж - секция № 113300005 и № 113300006, а на втория етаж – секция № 113300007;
2. В гр. Тетевен с адрес: ул. „Христо Ботев“ №12 са разположени две секции като № 113300024 е разположена на първия етаж, а № 113300025 е разположена на втория етаж;
3. В гр. Тетевен, с адрес: ул. „Полк. Орлов“ № 3 – клуб на пенсионера са разположени две секции като № 113300027 е разположена на първия етаж, а № 113300026 е разположена на втория етаж.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за народни представители на 11юли 2021 г., както следва: 
1.Избирателна секция с № 113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“№ 1 – училище;
2. Избирателна секция с № 113300024, разположена в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №12  - спортен център;
3. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – клуб на пенсионера.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

4. Необходимо е, в срок не по-късно от седем дни преди изборния ден, РИК Ловеч да оповести по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, включително телефон и адрес, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден, часове на заявките.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 и чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъдат оповестени чрез средствата за масово осведомяване на територията на област Ловеч, както и чрез публикуване в интернет страницата на РИК Ловеч мерките, позволяващи на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители, които ще се проведат на 11 юли 2021 г.,  съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

Точка втора:
1. Постъпило е Предложениe с вх. № 143/30.06.2021 г. от Мария Денчева Динова като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800069, като на мястото на Ани Маринова Стоянова – член, да бъде назначен Цветан Миленов Маринов; в състава на СИК с № 111800094, като на мястото на Кристиан Павлинов Костов – секретар, да бъде назначена Даниела Маринова Димова - Събева. Приложени са молби за освобождаване от Ани Маринова Стоянова и Кристиан Павлинов Костов.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) 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 № 111800069 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Ани Маринова Стоянова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цветан Миленов Маринов с ЕГН ***;

В СИК № 111800094 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Кристиан Павлинов Костов с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Даниела Маринова Димова - Събева с ЕГН ***.

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


2. Постъпило е Предложениe с вх. № 142/30.06.2021 г. от Иван Николов Миховски като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Троян. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400041, като на мястото на Дочка Иванова Нинушева – член, да бъде назначен Васил Невалинов Недялков; в състава на СИК с № 113400007, като на мястото на Дида Стоянова Стойкова – секретар, да бъде назначен Десислав Пенчев Ангелов; в състава на СИК с № 113400082, като на мястото на Албена Донева Попадиева – член, да бъде назначена Емилия Колева Гадева; в състава на СИК с № 113400008, като на мястото на Славина Василева Петрова – председател, да бъде назначена Албена Донева Попадиева. Приложени са молби за освобождаване от Дочка Иванова Нинушева, Дида Стоянова Стойкова, Албена Донева Попадиева и Славина Василева Петрова.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) 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 № 113400041 – с. Терзийско

ОСВОБОЖДАВА Дочка Иванова Нинушева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Васил Невалинов Недялков с ЕГН ***;

В СИК № 113400007– гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Дида Стоянова Стойкова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Десислав Пенчев Ангелов с ЕГН ***.

В СИК № 113400082 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Албена Донева Попадиева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Емилия Колева Гадева с ЕГН ***;

В СИК № 113400008 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Славина Василева Петрова с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Албена Донева Попадиева с ЕГН ***.

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

3. Постъпило е Предложениe с вх. № 144/30.06.2021 г. от Цвета Янчева Попова като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Луковит. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111900005, като на мястото на Данаил Иванов Петков – секретар, да бъде назначена Надежда Искренова Тодорова; в състава на СИК с № 111900023, като на мястото на Таня Петкова Гетова – председател, да бъде назначена Дарина Иванова Стоянова; в състава на СИК с № 111900015, като на мястото на Георги Милев Милчев – член, да бъде назначен Галин Бориславов Георгиев; в състава на СИК с № 111900015, като на мястото на Ирина Георгиева Панова – председател, да бъде назначен Георги Милев Милчев. Приложени са молби за освобождаване от Данаил Иванов Петков, Таня Петкова Гетова, Георги Милев Милчев и Ирина Георгиева Панова.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) 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 № 111900005 – гр. Луковит

ОСВОБОЖДАВА Данаил Иванов Петков с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Надежда Искренова Тодорова с ЕГН ***;

В СИК № 111900023– с. Ъглен

ОСВОБОЖДАВА Таня Петкова Гетова с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Дарина Иванова Стоянова с ЕГН ***.

В СИК № 111900015 – с. Тодоричене

ОСВОБОЖДАВА Георги Милев Милчев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Галин Бориславов Георгиев с ЕГН ***;

В СИК № 111900015 – с. Тодоричене

ОСВОБОЖДАВА Ирина Георгиева Панова с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Георги Милев Милчев 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. № 154/01.07.2021 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800076, като на мястото на Айлин Назимова Мустафова – секретар, да бъде назначена Поля Николаева Христова; в състава на СИК № 111800048, като на мястото на Камен Антонов Хитов – зам. председател, да бъде назначен Асен Юлиянов Хаджиев. Приложена е молба за освобождаване от Айлин Назимова Мустафова и Камен Антонов Хитов.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева) 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 № 111800076 – с. Дойренци

ОСВОБОЖДАВА Айлин Назимова Мустафова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Поля Николаева Христова с ЕГН ***;

В СИК № 111800048 – с. Радювене

ОСВОБОЖДАВА Камен Антонов Хитов с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Асен Юлиянов Хаджиев с ЕГН ***.

	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 17.45 часа.


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

