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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 17/08 юли 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 08 юли 2021 г., от 18.00 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
 
Йордан Василев Василев
 
Петър Кирилов Яшев
 
Рени Бориславова Миткова
 
Фатме Юсеинова Моллова

Севдие Шефкат Кулаалиева


	Присъстват 9 от общо 13 члена на Комисията. Остъстват  Петко Георгиев Петков,  Валентин Георгиев Вълев, Петя Цанкова Стоянова 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. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 11 април 2021 г.
2. Приемане на Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия Ловеч в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
3. Определяне на представители на РИК Ловеч, които да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на територията на Единадесети изборен район – Ловеч в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.
           	            4. Определяне на реда за получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 96-НС –кр ) и формуляр секционен протокол - (Приложение № 96-НС –хм) от СИК на територията на Единадесети изборен район – Ловеч в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
           		5. Закриване на избирателна секция в община Луковит за произвеждане на изборите за членове на за народни представители на 11 юли 2021 г.

6. Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

7. Публикуване на интернет страницата на РИК Ловеч на списък с упълномощени представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ “ за участие в изборите народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.
           	            8. Определяне начин на връщане на сгрешен протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждането изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
9. Разглеждане на жалби и сигнали.
           10. Разни.
Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Рени Бориславова Миткова; 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 Предложениe с вх. № 206/07.07.2021 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 Нелка Младенова Ментова – секретар, да бъде назначен Теодор Цветанов Василев. Приложена е молба за освобождаване Нелка Младенова Ментова.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 Нелка Младенова Ментова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Теодор Цветанов Василев с ЕГН ***.

2. Постъпило е Предложение с вх. № 207/07.07.2021 г.. от Драгомир Петров Кавалски като упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – Тетевен. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113300034, като на мястото на Иван Атанасов Георгиев – зам. председател, да бъде назначена Мария Стоянова Николова. Приложена е молба за освобождаване от Даян Теодоров Цанков.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 113300034 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Иван Атанасов Георгиев с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Мария Стоянова Николова 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. № 209/07.07.2021 г. от Севдалин Асенов като упълномощен представител на ПП ДПС – област Луковит. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900027, като на мястото на Юлиян Аладинов Асенов – зам. председател, да бъде назначен Калин Сашев Стефанов. Приложена е молба за освобождаване от Юлиян Аладинов Асенов.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 111900027 – с. Карлуково

ОСВОБОЖДАВА Юлиян Аладинов Асенов с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Калин Сашев Стефанов с ЕГН ***.

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

4. Постъпили са Предложения с вх. № 197/06.07.2021 г. от Марин Маринов Ичев и с вх. № 214/07.07.2021 г. от Дарина Кунчева Йорданова като упълномощени представители на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– Тетевен. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113300036, като на мястото на Малинка Христова Иванова - Христова – секретар, да бъде назначена Снежана Стоянова Куманова и в състава на СИК с № 113300012, като на мястото на Любомир Милчев Райков – член, да бъде назначена Диляна Милчева Милчева. Приложени са молби за освобождаване от Малинка Христова Иванова – Христова и Любомир Милчев Райков. 

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 113300036 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Малинка Христова Иванова - Христова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Снежана Стоянова Куманова с ЕГН ***.

В СИК № 113300012 – с. Гложене

ОСВОБОЖДАВА Любомир Милчев Райков с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Диляна Милчева Милчева с ЕГН ***.

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

5. Постъпило е Предложениe с вх. № 220/08.07.2021 г. от Иван Николов Иванов като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Ябланица. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113800001, като на мястото на Елка Райкова Илиева – член, да бъде назначена Венцислава Тихомирова Нинова; в състава на СИК с № 113800008, като на мястото на Венцислава Тихомирова Нинова – председател, да бъде назначен Николай Георгиев Нинов; в състава на СИК с № 113800010, като на мястото на Петя Иванова Цанова – член, да бъде назначена Елка Райкова Илиева; в състава на СИК с № 113800010, като на мястото на Николай Георгиев Нинов – председател, да бъде назначена Петя Иванова Цанова. Приложени са молби за освобождаване от Елка Райкова Илиева, Венцислава Тихомирова Нинова, Петя Иванова Цанова, Николай Георгиев Нинов. 

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 113800001 – гр. Ябланица

ОСВОБОЖДАВА Елка Райкова Илиева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Венцислава Тихомирова Нинова с ЕГН ***;

В СИК № 113800008 – с. Голяма Брестница

ОСВОБОЖДАВА Венцислава Тихомирова Нинова с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Николай Георгиев Нинов с ЕГН ***; 


В СИК № 113800010 – с. Дъбравата

ОСВОБОЖДАВА Петя Иванова Цанова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Елка Райкова Илиева с ЕГН ***;

В СИК № 113800010 – с. Дъбравата

ОСВОБОЖДАВА Николай Георгиев Нинов с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Петя Иванова Цанова 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. № 221/08.07.2021 г.. от Красимир Радев Минчев като упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – Тетевен. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113300019, като на мястото на Асен Илианов Асенов – зам. председател, да бъде назначена Дамяна Красимирова Добредска. Приложена е молба за освобождаване от Даян Теодоров Цанков.

    Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 113300019 – с. Малка Желязна

ОСВОБОЖДАВА Асен Илианов Асенов с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Дамяна Красимирова Добревска 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. № 204/07.07.2021 г.. от Анна Тодорова като упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – Троян. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400075, като на мястото на Даян Теодоров Цанков – член, да бъде назначен Петър Недялков Пенков. Приложена е молба за освобождаване от Даян Теодоров Цанков.

    Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 113400075 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Даян Теодоров Цанков с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Петър Недялков Пенков с ЕГН ***.

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

8. Постъпило е Предложениe с вх. № 223/08.07.2021 г. от Иван Николов Миховски като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Троян. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400038, като на мястото на Добромирка Иванова Станева – член, да бъде назначен Милен Красимиров Радков.  Приложена е молба за освобождаване от Добромирка Иванова Станева.

    Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 113400038 – с. Белиш

ОСВОБОЖДАВА Добромирка Иванова Станева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Милен Красимиров Радков с ЕГН ***.

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

9. Постъпили са Предложения с вх. № 227 от Павлин Георгиев и с вх. № 228/08.07.2021 г. от Мариан Кунчев като упълномощени представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800024, като на мястото на Цонка Йорданова Вълкова – член, да бъде назначена Людмила Декова Цветанова; в състава на СИК с № 111800096, като на мястото на Юлия Петрова Йорданова – зам. председател, да бъде назначена Марияна Йорданова Балева  Приложени са молби за освобождаване от Цонка Йорданова Вълкова и Юлия Петрова Йорданова.

    Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 111800024 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Цонка Йорданова Вълкова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Людмила Декова Цветанова с ЕГН ***;

В СИК № 111800096 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Юлия Петрова Йорданова с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Марияна Йорданова Балева с ЕГН ***.

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

10. Постъпило е Предложение с вх. № 225/08.07.2021 г. от Адриан Красимиров Джонев като упълномощен представител на КП БСП за България – гр. Летница. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111700008, като на мястото на Васил Богданов Богданов – председател, да бъде назначен Златин Димитров Тодоров. Приложена е молба за освобождаване от Васил Богданов Богданов.

    Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 111700008 – с. Кърпачево

ОСВОБОЖДАВА Васил Богданов Богданов с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Златин Димитров Тодоров с ЕГН ***.

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

11. Постъпило е Предложение с вх. № 189/06.07.2021 г.. от Георги Антонов Антонов като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– Луковит. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900024, като на мястото на Арсени Елков Асенов – член, да бъде назначена Цветанка Филкова Добрева и в състава на СИК с № 111900025, като на мястото на Даниел Найденов Стоянов – член, да бъде назначен Христо Софиев Ивов. Предложението за промени е агрументирано с отсъствие и на двете лица от територията на Република България. 

    Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 111900024 – с. Бежаново

ОСВОБОЖДАВА Арсени Елков Асенов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цветанка Филкова Добрева с ЕГН ***;

В СИК № 111900025 – с. Бежаново

ОСВОБОЖДАВА Даниел Найденов Стоянов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Христо Софиев Ивов с ЕГН ***.

12. Постъпило е Предложение с вх. № 230/08.07.2021 г. от Марин Маринов Ичев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – гр. Угърчин. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113600011, като на мястото на Снежана Семова Икова – член, да бъде назначен Драгомир Найденов Тодоров. Приложена е молба за освобождаване от Снежана Семова Икова.

    Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; 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 № 113600011 – с. Сопот

ОСВОБОЖДАВА Снежана Семова Икова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Драгомир Найденов Тодоров с ЕГН ***.

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

Точка втора:
            1. Необходимо е да се приеме на Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия Ловеч в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
                 Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч


Р Е Ш И :

ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия Ловеч в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

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

Точка трета:

	1. 	Необходимо е да бъдат определени представители на РИК Ловеч, които съвместно с общинските администрации в Единадесети изборен район-Ловеч да предадат на секционните избирателни комисии изборни книжа и материали в предизборния ден на 10 юли 2021 г.
		Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 18  и чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия Ловеч, които да предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии на територията на Единадесети изборен район – Ловешки в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

ОБЩИНА АПРИЛЦИ – Стойо Иванов Ковачев; 
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА И ОБЩИНА УГЪРЧИН – Фатме Юсеинова Моллова; 
ОБЩИНА ЛОВЕЧ – Рени Бориславова Миткова, Валентин Георгиев Вълев; Мариана Михайлова Иванова; 
ОБЩИНА ЛУКОВИТ –Клара Сашева Баросова; Петя Цанкова Стоянова;
ОБЩИНА ТЕТЕВЕН И ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА – Йордан Василев Василев; Севдие Шефкат Кулаалиева; Петко Георгиев Петков;
ОБЩИНА ТРОЯН  – Петър Кирилов Яшев; Иван Донев Арабаджиев.

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

Точка четвърта:
                                    1. Определяне на реда за получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 96-НС –кр ) и формуляр секционен протокол - (Приложение № 96-НС –хм) от СИК на територията на Единадесети изборен район – Ловеч в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
		Съгласно раздел V от Методически указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г. на ЦИК, РИК Ловеч следва с отделно решение да определи реда, по който при преустановяване работата на машината за гласуване СИК получава от РИК формуляр на секционен протокол Приложение № 96-НС-кр, както и реда по който при преустановяване на машинното гласуване по чл. 269 от ИК СИК връща формуляр от секционен протокол Приложение № 96-НС-м и получава формуляр на секционен протокол Приложение № 96-НС-хм и Приложение № 96-НС-кр.

    	         Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на  основание чл. 72, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с раздел V от Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

	I.В случаите когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протокол от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини, СИК уведомява незабавно РИК, след което получава формуляр на секционен протокол /Приложение №96-НС-кр/ по следния ред:
РИК уведомява с нарочно решение Кмета на съответната община да бъде предаден на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 76-НС). Фабричният номер на формуляра на протокола (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 76-НС). Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер и е подпечатан и подписан от  членовете на РИК преди поставяне в него на формуляра на протокола.

 II.В случаите когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 от ИК и е гласувано с хартиени бюлетини СИК уведомява РИК, след което връща формуляр на секционен протокол (Приложение № 96-НС-м) и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр)  по ред, както следва:
РИК уведомява с нарочно решение Кмета на съответната община да бъде приет формуляра от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м) и да бъде предаден на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 76-НС). Фабричният номер на формуляра от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 76-НС). Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер и е подпечатан и подписан от  членовете на РИК преди поставяне в него на формуляра на протокола.

III.Когато Централната избирателна комисия приеме решение относно преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции, определени на случаен принцип, РИК уведомява Кмета на съответната община да бъде предаден на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 76-НС). Фабричният номер на формуляра на протокола (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 76-НС). Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер и е подпечатан и подписан от членовете на РИК преди поставяне в него на формуляра на протокола.

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

	Точка пета:

1. Постъпило е Писмо с вх. № 218/08.07.2021 г. от Иван Грънчаров – Кмет на Община Луковит, с приложена Заповед № 379/08.07.2021 г., с което уведомява за закриване на избирателна секция № 111900029, която е избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Поради това членовете на СИК следва да бъдат освободени.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 2, т.5 и т.6, във връзка с чл. 9, ал.6 и чл. 8, ал.8  от ИК,  Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Освобождава членовете на секционна избирателна комисия № 111900029 с обхват и територия в рамките на община Луковит с адрес и местонахождение град Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.

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

2. Постъпило е Писмо с вх. № 229/08.07.2021 г. от г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян с приложени Заповеди № 87, № 953 и № 839 от 08.07.20121 г. Видно от Заповедите е, че се закриват избирателни секции с № 113400080; № 113400081; №113400082 и № 113400083, които са за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители.  

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 2, т.5 и т.6, във връзка с чл. 9, ал.6 и чл. 8, ал.8  от ИК,  Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Освобождава членовете на секционни избирателни комисии № 113400080; № 113400081; №113400082; № 113400083 с обхват и територия в рамките на община Троян, съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.

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

Точка шеста:

1. Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ представлявано от пълномощника Сурай Мустафа Велиева, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 208/07.07.2021 г., 11:12 ч. Предлагат се за регистрация 163 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и бе получено потвърждение за коректността на данните на 163 от предложените лица. След да се извърши регистрация на 163 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи. 

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС от 31.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 163 (сто шестдесет и трима) застъпника на кандидатската листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

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

Точка седма:

1. Постъпил е Списък с вх. № 193/08.07.2021 г., подаден от КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ “ представлявана от пълномощника Тихомир Лилов. Списъкът съдържа 210 (двеста и десет) упълномощени представители на партията за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. Извършена е проверка на представения списък и е получено потвърждение за коректност на данните на лицата.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 184-НС от 07.07.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъде публикуван на интернет страницата на Районна избирателна комисия Ловеч списък, съдържащ 210 (двеста и десет) упълномощени представители на КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ “ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.

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

Точка осма:

		С Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК е определен реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол като РИК Ловеч следва да определи с нарочно решение начина на връщане.

		Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 274 от Изборния кодекс и т. 5 от Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РИК Ловеч упълномощава Стойо Иванов Ковачев и Фатме Юсеинова Моллова, действащи поотделно, да представляват РИК Ловеч (в случай на необходимост и направено искане от съответна СИК), при връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол с резултати от гласуването.
Връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол от упълномощения член на РИК Ловеч ще се осъществява в присъствието на всички членове на съответната СИК.СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения член на РИК Ловеч като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК (Приложение № 76-НС или Приложение № 77-НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо – предавателния протокол (Приложение № 83-НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на РИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.
    За връщането на сгрешения протокол и предаване на нов протокол представителят на РИК Ловеч и членовете на СИК съставят и подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра (приложение № 83-НС от изборните книжа). 

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

Точка девета:
1. Постъпила е жалба с вх. № 222/08.07.2021 г., 11:17 ч., от Мария Денчева Динова като Административен секретар на ПП ГЕРБ – Ловеч. Посочва се, че са налице поставени плакати върху улични стълбове, дървета и електрически табла. Конкретизира, че дърветата по главната улица на гр. Тетевен и уличните стълбове по главната улица на гр. Угърчин са с плакати на БСП, дърветата и стълбовете по главната улица на с. Румянцево и с. Петревене са с плакати на ДПС, дърветата в с. Кирчево са с плакати на „Има такъв народ“. Представен е и снимков материал – 5 бр. снимки.
РИК Ловеч разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Видно от приложените доказателства – 3 броя от снимките върху дърветата непосредствено до улично платно са поставени плакати имащи характер на агитационни материали с призив за гласуване и съдържащи поредния номер в листата на КП, регистрирана за участие в изборите на 11.07.2021 г. Изображението на два от плакатите е и на водача на листата за Единадесети изборен район – Ловешки, а на третия на представляващия коалицията. Видно от другите две снимки, върху стълб от ел. мрежа, както и върху дърво до пътното платно е поставен плакат имащ характера на агитационен материал, съдържащ призив за подкрепа, както и номера в бюлетината на партия, участваща в изборите на 11.07.2021 г.
Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
Със заповеди на кметовете на община Тетевен, Луковит и Угърчин са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на общините като категорично описаните в жалбата места и посочени на приложените пет броя снимки не са допустими места за поставяне на агитационни материали. С оглед посоченото в жалбата се касае за територията на гр. Тетевен и гр. Угърчин. Доколкото не са представени снимки изобразяващи плакати на ДПС, то посоченото в тази част жалбата касаеща територията на с. Румянцево и с. Петревене се явява недоказано.
С оглед на това РИК Ловеч констатира, че агитационните материали са поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на дървета и стълбове до уличното платно, поради което същите следва да бъдат премахнати. В тази връзка следва да се укаже на Кметовете на Община Тетевен и на Община Угърчин да предприемат действия по премахване на поставените агитационни материали, посочени на представения снимков материал.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тетевен да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали, представляващи плакати изобразени на три броя снимки, поставени върху дърво в гр. Тетевен. 
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Угърчин да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали, представляващи плакати изобразени на два броя снимки, поставени върху дърво и върху стълб до уличното платно в гр. Угърчин. 
При необходимост премахването да се извърши със съдействието на Министерство на вътрешните работи.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му

2. Постъпила е жалба с вх. № 236/08.07.2021 г., 17:30 ч., от от Ивелина Ангелова, представляваща Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Посочва се, че са налице поставени агитационни материали по протежението на главните улици на кварталите в гр. Априлци, на стълбовете на енергопреносната мрежа, на изнесените табла на електромери, на стълбовете на уличното осветление и на крайпътни дървета, както и на сградите, в които се помещава кооперацията. Счита, че това са места, които са изрично забранени от закона за поставяне на такива материали. Наред с това счита, че се разсейва вниманието на водачите на МПС. Моля за решение за отстраняването на същите. Представен е и снимков материал – 3 бр. снимки.
РИК Ловеч разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Видно от приложените доказателства – 3 бр. снимки е изобразен плакат съдържащ кандидатската листа и номера в бюлетината, поставен върху стълбовете до пътното платно. 
Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
Със заповед на кмета на община Априлци са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на общините като категорично изобразените на снимките стълбове не са сред допустимите места за поставяне на агитационни материали. С оглед посоченото в жалбата се касае за територията на гр. Угърчин. 
С оглед на това РИК Ловеч констатира, че агитационните материали са поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на стълбове до уличното платно, поради което същите следва да бъдат премахнати. В тази връзка следва да се укаже на Кмета на  Община Априлци Угърчин да предприеме действия по премахване на поставените агитационни материали, посочени на представения снимков материал.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Априлци да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали, представляващи плакати изобразени на три броя снимки, поставени върху стълб до уличното платно в гр. Априлци. 
При необходимост премахването да се извърши със съдействието на Министерство на вътрешните работи.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка десета:

Председателят докладва за сведение постъпило на електронната поща на РИК Ловеч Писмо с вх. № 215/08.07.2021 Г., 9:00 ч. от Централна избирателна комисия с препратен по компетентност сигнал с вх. № НС-22-2240 от 06.07.2021 г. Видно от приложения сигнал, същият е подаден по електронната поща на ЦИК от Н. Симеонова и като съдържание е идентичен със Сигнал с вх. № 113-НС от 06.07.2021 г., подаден до РИК Ловеч. Сигналът е разгледан на заседание на комисията и е постановено Решение № 113-НС от 06.07.2021 г. като е изпратен по компетентност на Кмет на Община Ловеч и на Областен управител на Област Ловеч за проверка по компетентност. 


След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.00 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		
СЕКРЕТАР:
								/Стойо Ковачев/



