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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 20/11 юли 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 11 юли 2021 г., от 09.15 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
 
Рени Бориславова Миткова
 
Фатме Юсеинова Моллова

Севдие Шефкат Кулаалиева

Мариана Михайлова Иванова


	Присъстват 12 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Петър Кирилов Яшев. 

Заседанието на РИК Ловеч бе открито от Председателя.  

1. Постъпило е Предложение с вх. № 291/11.07.2021 г. и с вх. № 300/11.07.2021 г. от Цветелина Николаева Георгиева като областен координатор на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800013, като на мястото на Поля Тихомирова Тотева – член, да бъде назначена Богданка Петкова Генова; в състава на СИК с № 111800014, като на мястото на Пенка Митева Тотева – секретар, да бъде назначен Теодор Димитров Тройчев. в състава на СИК с № 111800072, като на мястото на Христо Николаев Цанков – член, да бъде назначена Керана Илиева Тотева. Приложени са молби за освобождаване от Поля Тихомирова Тотева, Пенка Митева Тотева и Христо Николаев Цанков.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Рени Бориславова Миткова; 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 № 111800013 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Поля Тихомирова Тотева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Богданка Петкова Генова с ЕГН ***;

В СИК № 111800014 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Пенка Митева Тотева с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Теодор Димитров Тройчев с ЕГН ***.

В СИК № 111800072 – с. Александрово

ОСВОБОЖДАВА Христо Николаев Цанков с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Керана Илиева Тотева 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. № 296/11.07.2021 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 № 111800034, като на мястото на Стоян Колев Гечев – член, да бъде назначена Абие Махмут Караали; и в състава на СИК 111800074, като на мястото на Момчил Александров Василев, да бъде назначен Пламен Александров Лазаров.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Рени Бориславова Миткова; 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 № 111800034 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Стоян Колев Гечев с ЕГН *** като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Абие Махмут Караали с ЕГН ***.

В СИК № 111800074 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Момчил Александров Василев с ЕГН *** като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Пламен Александров Лазаров 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. № 301/11.07.2021 г. от Ивелина Бориславова Ангелова като упълномощен представител на КП БСП за България – гр. Луковит. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900014, като на мястото на Димитър Василев Методиев – секретар, да бъде назначена Китка Върбанова Петрова. 

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Рени Бориславова Миткова; 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 № 111900014 – с. Петревене

ОСВОБОЖДАВА Димитър Василев Методиев с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Китка Върбанова Петрова с ЕГН ***.

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

  4.   Постъпила е молба с Вх. № 294/11.07.2021 г. от Тодор Атанасов Атанасов да бъде освободен като представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ 

РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 132 – НС от 08.07.2021 г. Сред упълномощените представители в списъка е и горепосоченото лице, притежаващо пълномощно  № 61/05.07.2021 г. С оглед изричното желание на лицето следва да бъде заличено от списъка на упълномощените представители.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Рени Бориславова Миткова; 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, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:
ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ Тодор Атанасов Атанасов, ЕГН ***, с пълномощно № 61/05.07.2021 г. в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

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

      5 .  Получена е информация в РИК Ловеч от Председателя на СИК 111900022 – гр. Луковит, че зам. председателя на СИК не се е явил – Преслава Филипова Филипова. Председателят не е успял да осъществи контакт със зам. председателя като тел. му номер Е изключен. Днес лицето е предложено от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и въпреки проведените разговори не е постъпило предложение за замяната. Съгласно чл. 229, ал. 3 от ИК когато отсъства заместник – председателят на СИК, РИК Ловеч назначава член на СИК за заместник – председател.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 229, ал. 3 от ИК и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900022 – с. Дерманци

ОСВОБОЖДАВА Преслава Филипова Филипова с ЕГН *** - като зам.председател и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА Милчо Михайлов Мирославов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Милчо Михайлов Мирославов с ЕГН ***.

	Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
6. Наемане на специалисти – технически сътрудници за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 63 от Изборния кодекс и от Решение № 10-НС от 13.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч да се наемат специалисти-технически сътрудници към РИК Ловеч за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, както следва:

	Таня Бориславова Стоянова, ЕГН ***;
	Десислава Тодорова Димитрова, ЕГН ***;
	Таня Цанкова Иванова, ЕГН ***.


Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 10-НС от 13.05.2021 г. на Централна избирателна комисия.

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

 Решението да се изпрати на Областен управител на област Ловеч за изпълнение.
         7. Изменение 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 7 гласа „За” (Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Мариана Михайлова Иванова) „Против“ 5 гласа (Валентина Стефанова Недялкова, Фатме Юсеинова Моллова, Севдие Шефкат Кулаалиева; Стойо Иванов Ковачев; Рени Бориславова Миткова), на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч



Р Е Ш И :

ПРИЕМА изменение на Оперативен план за организация на работата в Районна избирателна комисия Ловеч, приет с Решение № 126-НС от 28.06.2021 г. на Районна избирателна комисия Ловеч в деня на изборите и в часта му по т 5: 

Създават се шест групи по приемането на изборните книжа и материали от СИК:

	Севдие Шефкат Кулаалиева и Петя Цанкова Стоянова;

Рени Бориславова Миткова и Валентин Георгиев Вълев;
Иван Донев Арабаджиев и Клара Сашева Баросова;
Йордан Василев Василев и Мариана Михайлова Иванова;
Петър Кирилов Яшев и Петко Георгиев Петков.
	Фатме Юсеинова Моллова и Стойо Иванов Ковачев


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


Заседанието се прекъсва в 09.40 часа.

Заседанието продължава в 11.50 часа.  Присъстват 9 от 13 члена на комисията.
Отсъстват Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова    и Мариана Михайлова Иванова.
           
7. Постъпил е сигнал с вх. № 303/11.07.2021 г., 10:00 ч. от  Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Посочва се, че на 11.07.2021 г. в 8:45 часа в секционна избирателна комисия номер 113400007, находяща се в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, е констатирала нарушение на чл. 218, т. 7 от ИК, изразяващо се в това, че липсва системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която е следвало да бъде разпечатана след стартиране на СУМГ. Моли за съдействие и решение по депозирания сигнал.
РИК Ловеч разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за решения и действия на секционните избирателни комисии по чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и след извършена проверка, състояща се в разговор с председателя и заместник председателя на секционна избирателна комисия номер 113400007, находяща се в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, се установи, че действително липсва системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която е следвало да бъде разпечатана след стартиране на СУМГ. На председателя на секционната избирателна комисия бе указано да отстрани нарушението като разпечата системна разписка от съответното меню на устройството, да сравни информацията от същата с получения в запечатан плик криптографски идентификатор (системен хеш) за текущата версия на използвания софтуер  на устройството и постави същата на видно място до устройството за гласуване, съгласно методическите указания. Допуснатото нарушение на чл. 218, ал. 7 от ИК от страна на членовете на комисията е отстранено.
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; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Указва на секционна избирателна комисия номер 113400007, находяща се в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, да спазва стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и на Методическите указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите на народни представители на 11 Юли 2021 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

8. Постъпил е сигнал с вх. № 305/11.07.2021 г., 10:32 ч. от  Мария Динова като Председател на Областния щаб на ПП ГЕРБ Ловеч. Посочва се, че специализираните устройства за машинно гласуване в секционни избирателни комисии № 3 в община Априлци и Община Луковит не работят от началото на изборния ден. 
РИК Ловеч разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за решения и действия на секционните избирателни комисии по чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК.
Извършена е проверка, състояща се в разговор с председателя и заместник председателя на секционна избирателна комисия номер 110200003, находяща се в гр. Априлци, квартал Видима, НЧ „Просвета“, като бе установено, че проблем със специализираното устройство за машинно гласуване в секцията не е възниквал и няма затруднения с използването му, изборният процес протича нормално и гласоподавателите упражняват правото си на вот безпрепятствено. 
В РИК Ловеч е получен констативен протокол с вх. № 302/11.07.2021 г., 8:54 часа, от секционна избирателна комисия № 111900003, находяща се в гр. Луковит, ОУ „Алеко Константинов“, за технически проблем със специализирано устройство за машинно гласуване с идентификационен № ELZA4E2AC0016230. Извършени са многократни безуспешни опити за отстраняване на техническия проблем от членовете на комисията и от Павел Цветанов Павлов - техник на „Сиела Норма“ АД. Проведен е и разговор с дежурен техник от колцентър на „Сиела Норма“ АД, като след извършване на всички възможни процедури проблемът с устройството за гласуване не е отстранен. Горепосоченият констативен протокол е изпратен на Централна избирателна комисия с придружително писмо с изх. № 30/11.07.2021 г. на РИК Ловеч за произнасяне по възникналия казус. Получено е писмо с изх. № НС-15-648/11.07.2021 г. от Централна избирателна комисия с указание, че на основание чл. 269 от ИК секция № 111900003 следва да премине към гласуване с хартиени бюлетини. Проведен е разговор с председателя на секционната избирателна комисия на когото е указано, че следва да премине към гласуване с хартиени бюлетини като спазва разпоредбите на Изборния кодекс и методическите указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс в секционните избирателни комисии в страната за 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; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч


Р Е Ш И :
Приема за сведение сигнал с вх. № 305/11.07.2021 г., 10:32 ч. от  Мария Динова като Председател на Областния щаб на ПП ГЕРБ Ловеч
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


9. В избирателна секция № 110200004 – гр. Априлци, общ. Априлци, специализираното устройство за машинно гласуване не е стартирало работа в началото на изборния ден. Представен е Констативен протокол, подписан от председателя и секретаря на СИК, както и от представител на „СИЕЛА НОРМА“АД. Изпратено е писмо с изх. № 32 от 11.07.2021 г. до ЦИК с описания за посочения проблем и искане за преустановяване на машинното гласуване по чл. 269 от ИК. От ЦИК е получено уведомление с изх.  №НС-15-659/11.07.2021 г. на ЦИК за прието протоколно решение за прехвърляне компетентност на РИК. 

Наред с това, с Решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на РИК Ловеч е определено, че РИК с нарочно решение уведомява Кмета на съответната община да бъде предаден на председателя на СИК формуляр от секционен протокол.

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; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъде преустановено гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване в избирателна секция № 110200004 – гр. Априлци и да се премине към гласуване с хартиени бюлетини в тази секция.

Кмета на Община Априлци да извърши всички необходими действия по приемане от Председателя на СИК № 110200004 формуляр на секционен протокол /Приложение № 96-НС-м/ и предаване на Председателя на СИК № 110200004 формуляр на секционен протокол /Приложение № 96-НС-хм/.  

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

10. В избирателна секция № 111900003 – гр. Луковит, общ. Луковит, е преустановено гласуването със специализираното устройство за машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК след уведомяване и прието протоколно решение на Централна избирателна комисия за това. В избирателната секция машината не е стартирала при откриване на изборния ден. С Решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на РИК Ловеч е определено, че РИК с нарочно решение уведомява Кмета на съответната община да бъде предаден на председателя на СИК формуляр от секционен протокол.

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; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч


Р Е Ш И :

Кмета на Община Луковит да извърши всички необходими действия по приемане от Председателя на СИК № 111900003 формуляр на секционен протокол /Приложение № 96-НС-м/ и предаване на Председателя на СИК № 111900003 формуляр на секционен протокол /Приложение № 96-НС-хм/.  

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

Заседанието се прекъсва в 12.00 часа.

Заседанието продължава в 14.35 часа.  Присъстват 7 от 13 члена на комисията.
Отсъстват Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Валентин Георгиев; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова    и Севдие Шефкат Кулаалиева.

11. Постъпила е жалба с вх. № 284/10.07.2021 г., 15:20 ч. от Красимира Цекова, Водач на листата на ПП Възраждане за 11 МИР Ловеч. Жалбоподателката посочва, че на спирки на градския транспорт: спирка кв. Младост, спирка ресторант 303 и спирка Модешка чешма има разлепени агитационни материали /плакати/ на партия ГЕРБ на нерегламентирани за това места. Моли да се произнесем по жалбата и виновните за нарушението да бъдат санкционирани.
  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. От така посочените в жалбата места става ясно, че се касае за спирки на градския транспорт на територията на гр. Троян. С писмо с изх. № 29/10.07.2021 г. до кмета на Община Троян, РИК Ловеч моли за съдействие и проверка на твърденията на г-жа Цекова, за резултатите от която РИК Ловеч да бъде уведомена, включително и да ѝ бъде изпратен снимков материал от посочените в жалбата места. На електронната поща на РИК Ловеч е получено писмо, входирано под № 298/11.07.2021 г., 8:12 часа, с приложено Уведомление с изх. № ИЗ-68111/11.07.2021 г. на Община Троян и снимков материал. В уведомлението е посочено, че на 11.07.2021 г. от 7:00 часа до 7:20 часа е извършена проверка  от служители на общинска администрация Троян по посочените обстоятелства в жалба с вх. № 284/10.07.2021 г., 15:20 ч. от Красимира Цекова, Водач на листата на ПП Възраждане за 11 МИР Ловеч. Служителите на общинска администрация Троян не са установили залепени агитационни материали /плакати/ върху посочените спирки на градския транспорт, за което прилагат снимков материал и нарушение към момента на проверката не е налице.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Петя Цанкова Стоянова и Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Оставя без уважение жалба с вх. № 284/10.07.2021 г., 15:20 ч. от Красимира Цекова, Водач на листата на ПП Възраждане за 11 МИР Ловеч като недоказана.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
12. Постъпила е молба с Вх. № 314/11.07.2021 г. от Ивелина Бориславова Ангелова като упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с която се иска да бъде освободено като представител лицето Китка Върбанова Петрова.

РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 167 – НС от 10.07.2021 г. Сред упълномощените представители в списъка е и горепосоченото лице, притежаващо пълномощно  № 114/08.07.2021г. С оглед изричното желание на представителя на коалицията лицето следва да бъде заличено от списъка на упълномощените представители.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Петя Цанкова Стоянова и Мариана Михайлова Иванова)и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл 124, ал 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:
ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Китка Върбанова Петрова, ЕГН ***, с пълномощно № 114/08.07.2021г. в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

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

13. Постъпил е сигнал на електронния адрес на РИК Ловеч с вх. № 315/11.07.2021 г., 13:30 часа, от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител. В сигнала се излага, че кметският наместник на с. Старо село – Виолета Момчилова Фехим е публикувала в социалната мрежа Фейсбук коментар, с който приканва да се гласува за определен кандидат на конкретна политическа партия. Приложен е и снимков материал /скрийншот/, онагледяващ посоченото в сигнала.
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. От така посочените в сигнала обстоятелства и приложеното доказателство става ясно, че се касае за нарушение, изразяващо се в нерегламентирана предизборна агитация в социалната мрежа Фейсбук от лице с име Венета Манева. Следва да се съобрази разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на Изборния кодекс, съгласно която социалните мрежи като Фейсбук, Туитър и други не са медийни услуги и съответно тяхното съдържание не може да бъде контролирано от РИК.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане сигнал с вх. № 315/11.07.2021 г., 13:30 часа, от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
14. Постъпил е сигнал с вх. № 316/11.07.2021 г., 14:00 ч. от  Институт за развитие на публичната среда. Посочва се, че има несъвместимост между две лица брат и сестра като брата е секретар на СИК № 12 с. Гложене, община Тетевен, а сестрата е кандидат за народен представител под № 5 в листата на ПП „Има такъв народ“, като по този начин се нарушавали разпоредбите на ИК, чл. 66 и чл. 96.
РИК Ловеч разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за решения и действия на секционните избирателни комисии по чл. 72, ал. 1, т. 4 и 8 от ИК.
Извършена е проверка,  която установи, че жалбата е неоснователна. Чл. 96 от ИК препраща към чл. 66 от ИК. Видно от посочената разпоредба такава несъвместимост не е налице. Съгласно чл. 66, ал.1, т. 1 от ИК докато заема длъжността си, член на комисия не може да бъде кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответния вид избор. Съгласно ал. 2 членовете на комисията не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри. Посочената родствена връзка не е сред изрично посочените за несъвместимост за член на комисия.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Петя Цанкова Стоянова и Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и  8 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Оставя без уважение жалба с вх. № 316/11.07.2021 г., 14:00 ч от Институт за развитие на публичната среда като неоснователна.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Заседанието се прекъсва в 13.45 часа.

Заседанието продължава в 17.45 часа.  Присъстват 9 от 13 члена на комисията.
Отсъстват Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев и Мариана Михайлова Иванова.

15. Постъпил е сигнал с вх. № 317/11.07.2021 г., 15:03 ч. от  Иван Стоянов Посочва се, че има несъвместимост между две лица брат и сестра като брата е секретар на СИК № 12 с. Гложене, община Тетевен, а сестрата е кандидат за народен представител под № 5 в листата на ПП „Има такъв народ“, като по този начин се нарушавали разпоредбите на ИК, чл. 66 и чл. 96. 
РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за решения и действия на секционните избирателни комисии по чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и се произнесе с Решение № 187 – НС от 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;  Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Борисова Миткова; Фатме Юсейнова Моллова и  Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Приема за сведение сигнал с вх. № 317/11.07.2021 г., 15:03 ч. от  Иван Стоянов.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

		16. Съгласно Решение № 445-НС от 10.07.2021 г. ЦИК определи реда, по който следва определен брой секционни избирателни комисии да извършат преброяване на контролните разписки и подадените гласове от машинното гласуване. С писмо с вх. № 323/11.07.2021 г. ЦИК уведоми за конкретните избирателни секции, в които следва да се извърши преброяването. СИК следва да бъдат снабдени с копие от Решение № 445-НС от 10.07.2021 г., протокол на СИК /Приложение № 96-НС-кр/ и плик, върху който има надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията. За избирателни секции с по две машини за гласуване се осигуряват два протокола и един плик.	
		С Решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на РИК Ловеч е определено, че РИК с нарочно решение уведомява Кмета на съответната община в случаите, когато следва да бъде предаден на председателя на СИК формуляр от секционен протокол. 

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев;  Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Борисова Миткова; Фатме Юсейнова Моллова и  Севдие Шефкат Кулаалиева)  и 0 „Против” на основание чл.72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 33 от Решение № 445-НС от 10.07.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

РЕШИ:

Кметовете на общини на територията на Единадесети изборен район – Ловешки да извършат всички необходими действия по предаване на Председателя на секционните избирателни комисии от съответната община определени за допълнително преброяване на секционните разписки формуляр на секционен протокол /Приложение № 96-НС-кр/, плик върху който има надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията и копие на Решение № 445-НС от 10.07.2021 г.	на ЦИК
За целта Кмета да се изпрати на кметовете на общини списъка с избирателните секции получен с писмо на ЦИК с вх. № 323 от 11.07.2021 г.

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

17. При извършена проверка на РИК Ловеч е констатирано, че е извършена техническа грешка в Решение 169 – НС от 10.07.2021 г. на РИК Ловеч

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев;  Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Борисова Миткова; Фатме Юсейнова Моллова и  Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 169 – НС от 10.07.2021 г. на РИК Ловеч както следва : 


В СИК № 111800031 – гр. Ловеч 

ОСВОБОЖДАВА Алексей Костов Михайлов с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Илия Пламенов Илиев с ЕГН ***;

ОСВОБОЖДАВА Елизабет Николаева Костова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Алексей Костов Михайлов с ЕГН ***.

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

Заседанието се прекъсва в 17.50 часа.

Заседанието продължава в 20.20 часа.  Присъстват 13 от 13 члена на комисията.

18. На електронната поща на РИК Ловеч е постъпил сигнал с вх. № 327/11.07.2021 г., 18:20 ч. от Мария Стефанова, представител на ПП „Възраждане“. В сигнала се излага, че кмета на с. Йоглав стои и наблюдава изборния процес в секция в селото. Счита се, че това е нарушение на изборния процес тъй като кмета няма качеството на член на комисия, застъпник, представител, наблюдател и не следва да бъде допускан да наблюдава и по този начин да влияе на изборния процес..
В същия ден – 11.07.2021 г., за времето от 19.00 до 19.30 часа, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции, а именно: Севдие Шефкат Кулаалиева и Петко Георгиев Петков са извършили проверка на място, като констатациите са отразени в писмен доклад с вх. № 330/11.07.2021 г., 19:50 часа. В него членовете на РИК докладват, че кметският наместник на с. Йоглав е влизал в помещението на СИК единствено и само с цел да извършва дезинфекция на помещението. Към момента на проверката кметският наместник не се е намирал в помещението на СИК. Същият е бил пред сградата, в която е разположена СИК и е потвърдил, че е извършил дезинфекция. Извършваната дезинфекция на интервал от два часа е била потвърдена единодушно от всички членове на СИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на  основание чл. 72, ал. 1, т. 20, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
Оставя без уважение сигнал с вх. № 327/11.07.2021 г., 18:20 ч. от Мария Стефанова, представител на ПП „Възраждане“, като неоснователен и недоказан
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
19. Постъпила е жалба с вх. № 329/11.07.2021 г., 19:40 ч. от Сурай Мустафа Велиева. Посочва се, че група младежи употребяват алкохол в двора на училището в с. Глогово, община Тетевен, където се намират избирателните секции.
РИК Ловеч счита, че не е налице нарушение на изборното законодателство. Все пак с оглед ненарушаване на обществения ред са сигнализирани и компетентните служители на МВР.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Оставя без разглеждане жалба с вх. № 329/11.07.2021 г., 19:40 ч от Сурай Мустафа Велиева.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

20. На електронната поща на РИК Ловеч е постъпил сигнал с вх. № 328/11.07.2021 г., 19:00 ч. от Мария Стефанова, представител на ПП „Възраждане“. В сигнала се твърди, че упълномощен представител на ПП „Възраждане“ я е уведомил, че около 18 часа на 11.07.2021 г., лицата Георги Митев, кандидат на коалиция ГЕРБ-СДС за 11 МИР Ловеч и Георги Каракашев, представител на коалиция ГЕРБ-СДС, се обаждат на членовете на секционните избирателни комисии, които са от квотата на ГЕРБ-СДС и ги карат да подпишат протокола на комисията с особено мнение на основание чл. 271, ал. 2 от ИК. Считат тези твърдяни действия на посочените лица за опит за манипулация на членовете на секционните комисии. Очакват от РИК Ловеч да предприеме действия съгласно компетенциите ѝ.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Оставя без разглеждане сигнал с вх. № 327/11.07.2021 г., 18:20 ч. от Мария Стефанова, представител на ПП „Възраждане“, като неоснователен и недоказан
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

21. На електронната поща на РИК Ловеч са постъпили сигнал с вх. № 331/11.07.2021 г., 20:00 ч. от Красимира Цекова, водач на листата на ПП „Възраждане“ за 11 МИР Ловеч и сигнал с вх. № 332/11.07.2021 г., 20:05 часа от Людмил Матев, кандидат в листата на ПП „Възраждане“ за 11 МИР Ловеч. Сигналите по своето съдържание са еднакви и сигнализират за едно и също твърдяно нарушение от едни и същи лица в една и съща секционна избирателна комисия – 111800088, находяща се в гр. Ловеч, ОУ „Васил Левски“. В сигналите се твърди, че лицата Георги Митев, кандидат на коалиция ГЕРБ-СДС за 11 МИР Ловеч и Георги Каракашев /Карамитев/, представител на коалиция ГЕРБ-СДС, са увещавали по телефона членовете на посочената секционна избирателна комисия да подпишат протокола на комисията с особено мнение на основание чл. 271, ал. 2 от ИК. Молят РИК Ловеч да назначи проверка по сигналите и виновните за горепосоченото твърдяно нарушение да бъдат санкционирани. 
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Оставя без разглеждане сигнал с вх. № 331/11.07.2021 г., 20:00 ч. от Красимира Цекова, водач на листата на ПП „Възраждане“ за 11 МИР Ловеч и сигнал с вх. № 332/11.07.2021 г., 20:05 часа от Людмил Матев, кандидат в листата на ПП „Възраждане“ за 11 МИР Ловеч като неоснователен и недоказан. 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
22. След подадена информация от всички общини в област Ловеч, за приключил изборен ден в 20:00 ч. на 11 юли 2021 г.

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
Да приключи изборния ден в Районна избирателна комисия 11- гр. Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


Заседанието се прекъсва в 20.45 часа.

Заседанието продължава на 12.07.2021г в 09:00 часа.  Присъстват 13 от 13 члена на комисията.

23. Следва да се приеме решение за приключване на работата на изчислителния пункт. 

Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да приключи работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

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



Заседанието приключи е 9:15 ч. 



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

