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РАЙНОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 1/06 април 2019 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 06 април 2019 г., от 10.00 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, стая 412, се проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Станислава Гечева Стайкова-Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Детелина Димитрова Сотирова
СЕКРЕТАР:
Фатме Юсеинова Моллова
ЧЛЕНОВЕ:
Дора Ангелова Стоянова
 
Йордан Василев Василев
 
Ваня Христова Иванова
 
Петко Георгиев Петков
 
Елка Иванова Ангелова
 
Рени Бориславова Миткова
 
Михаела Цветанова Димовска

Иван Донев Арабаджиев

Таня Димитрова Георгиева


	Присъстват 13 от общо 15 члена на Комисията. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет страницата на РИК Ловеч за датата и часа на заседанието, съдържащо и проект на дневен ред. Отсъства Милка Пенкова Трифонова, която заяви в телефонен разговор, че няма възможност да участва в заседанието днес. Отсъства и Илица Тодорова Петрова, която е представила доказателства за командировка в Република Унгария за периода от 06.04.2019 г. до 13.04.2019 г. /Заповед за командировка в чужбина № РД-20-8/25.03.2019 г. на Ръководител Регионално управление на образованието Ловеч/.  
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 приветства присъстващите. 
Председателят оповести следния проект на дневен ред:
1. Определяне на номерацията на решенията на РИК Ловеч;
2. Определяне на адрес на сградата, в която се помещава РИК, начин и място за обявяване на решенията на РИК-Ловеч;
3. Определяне на член от РИК Ловеч, който заедно с председателя да маркира печата на РИК Ловеч;
4. Определяне на работно време и дежурства на РИК Ловеч;
            5. Наемане на специалисти-експерти и технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК Ловеч;
6. Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в РИК Ловеч;
7. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Детелина Димитрова Сотирова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Петко Георгиев Петков; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.

Точка първа:
Председателят Валентина Недялкова запозна присъстващите със задължението на членовете на РИК Ловеч да приемат първите решения при започване на дейността. Това е решението за определяне поредната номерация на решенията на РИК Ловеч. Предложи номерацията на решенията на РИК да бъдат с единна последователна номерация с арабски цифри като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението ЕП по аналогия с начина на номериране на решенията на ЦИК. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Детелина Димитрова Сотирова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Петко Георгиев Петков; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Приетите от РИК Ловеч решения имат единна последователна номерация с арабски цифри като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението ЕП.

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

Точка втора:
РИК Ловеч следва да приеме решения относно адреса на сградата, в която се помещава РИК Ловеч и мястото на обявяване на решенията на РИК. Бе предложен проект за решения. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Детелина Димитрова Сотирова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Петко Георгиев Петков; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 39-ЕП от 02.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

1. Обявява адрес на сградата, в която се помещава РИК Ловеч, както следва: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 43, ет. 4, стая 412.
2. Определя място за обявяване на решенията на РИК Ловеч: гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, ет. 4, информационно табло, поставено до ст. 412, което следва да бъде оформено по начин, показващ предназначението му съгласно изискванията на Решение № 52-ЕП от 03.04.2019 г. на ЦИК. Решенията следва да бъдат публикувани и на интернет страницата на РИК Ловеч. Решенията се обявяват незабавно. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Срокът за обжалване на решенията започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

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

Точка трета:
Председателят запозна присъстващите с изискването да бъде определен член на РИК Ловеч, който заедно с Председателя да маркира по уникален начин печата на РИК Ловеч. За маркирането следва да се състави протокол, който да бъде подписан от всички членове на РИК. Тя даде думата на присъстващите да направят предложения. Председателят предложи Петко Георгиев Петков. Други предложения не постъпиха. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Детелина Димитрова Сотирова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Петко Георгиев Петков; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 64 от Изборния кодекс и т. 1.3 от Решение № 37-ЕП от 02.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

Определя Петко Георгиев Петков за лице, което заедно с Председателя на РИК Ловеч да маркира по уникален начин печата на РИК Ловеч.
За извършеното маркиране да се състави протокол /Приложение № 98-ЕП от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г./, който следва да се подпише от всички присъстващи членове на РИК Ловеч.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председателят и определеният с решение член на РИК – Ловеч извършиха маркиране на печата. Бе съставен протокол за маркиране на печата /Приложение № 98-ЕП от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г./, който бе подписан от присъстващите членове на комисията.

Точка четвърта:
Председателят запозна присъстващите необходимостта за определяне на работно време и дежурства на Районна избирателна комисия Ловеч. Бе формулирано предложение за решение. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Детелина Димитрова Сотирова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Петко Георгиев Петков; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч 

Р Е Ш И :

1.Определя работно време на РИК Ловеч – всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. 
2.Членовете на РИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията, с адрес: град Ловеч, ул. „Търговска” № 43, сграда на Областна администрация Ловеч, ет. 4, зала № 412, при спазване на следното работно време: от 09:00 часа до 17:00 часа като дежурствата се извършват по график от двама членове на комисията, предложени от различни политически партии и коалиции.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка пета:
За подпомагане дейността на РИК - Ловеч съгласно Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 г. на ЦИК за подпомагане дейността на РИК Ловеч може да се наемат специалисти – експерти и специалисти - технически сътрудници. Тъй като Единадесети район – Ловешки е до 400 секции, то съгласно цитираното решение може да бъдат наети 2 експерта и 4 технически сътрудника. Бе направено предложение, което бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Детелина Димитрова Сотирова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Петко Георгиев Петков; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и и т. 7 от Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия – Ловеч да се наемат специалист-експерт и технически сътрудник към РИК Ловеч, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
 – специалист – експерт към РИК Ловеч - Иван Георгиев Гетов, ЕГН ***, който като компютърен специалист да подпомага РИК във връзка с излъчване на заседанията, публикуване на документи на интернет страницата на РИК, поддръжка на регистрите, водени от РИК, техническо подпомагане на дейността на РИК и други задачи, възложени му от комисията.
- специалист – технически сътрудник към РИК Ловеч - Таня Бориславова Стоянова, ЕГН ***,  която да подпомага дейността на РИК за подготовка на документи, протоколи, решения, поддържане на регистрите, водени от РИК и други задачи, възложени й от комисията.
Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 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 при Област Ловеч.

Точка шеста:
Председателят напомни, че следва да се приемат правила с оглед защитата на личните данни и изискването на чл. 25д от Закона за личните данни за приемане и прилагане на технически и организационни мерки. Бе направено предложение, което бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Детелина Димитрова Сотирова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Петко Георгиев Петков; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Приема Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в РИК Ловеч, съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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 10:20 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		
СЕКРЕТАР:
								/Фатме Моллова/

