4

РАЙНОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 3/26 февруари 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 26 февруари 2021 г., от 18.00 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, зала 101, се проведе заседание на Районна избирателна комисия Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Фатме Юсеинова Моллова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомир Йорданов Лилов
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Дора Ангелова Стоянова
 
Иван Донев Арабаджиев
 
Йордан Василев Василев
 
Петър Кирилов Яшев
 
Ваня Христова Иванова
 
Десислав Стефанов Гецов
 
Рени Бориславова Миткова

Янко Цочев Грънчаров

Севдие Шефкат Кулаалиева

Снежинка Иванова Пенкова

Клара Сашева Баросова


	Присъстват 15 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, 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. 
Председателят оповести следния проект на дневен ред:
1. Определяне на адрес за провеждане на заседанията на Районна избирателна комисия – Ловеч в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
2. Поправка на технически грешки в решения;
3.Регистриране и обявяване на кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
4. Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
5. Разглеждане на жалби;

6. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова) 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 напомни, че съгласно „Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19“, приети от Министерство на здравеопазването, РИК Ловеч следва да предприеме допълнителни мерки по отношение на провеждане на заседанията на комисията с цел защита здравето на членовете на комисията, техните близки и семейства, както и да се противодейства на разпространението на COVID-19.  Тя предложи да се промени мястото на провеждане на заседанията на комисията в зала 101 в сградата. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ място за провеждане на заседанията на Районна избирателна комисия Ловеч в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва: гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 43, зала 101.

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

Точка втора:
Председателят посочи, че във връзка с Решение № 2111 – НС от 18 февруари 2021 г. на ЦИК за поправка на техническа грешка в т. 5, буква „г“ на Решение № 2062 - НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. следва да бъде извършена поправка на техническа грешка в решенията на РИК Ловеч.
 
 	Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72 , ал. 1 , т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2062 - НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Районна избирателна комисия Ловеч.

Р Е Ш И :

Допуска поправка на техническа грешка, като вместо „Обединени патриоти“ да се чете „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в следните решения на РИК Ловеч: 
	Решение № 18 - НС от 18 февруари 2021 г.

Решение № 19 - НС от 18 февруари 2021 г.
Решение № 20 - НС от 18 февруари 2021 г. 
Решение № 21 - НС от 18 февруари 2021 г.
Решение № 22 - НС от 18 февруари 2021 г.
Решение № 23 - НС от 18 февруари 2021 г.
Решение № 24 - НС от 18 февруари 2021 г.
Решение № 25 - НС от 18 февруари 2021 г. 

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

Точка трета:

1. Постъпило е Предложение от политическа партия „НАЦИЯ“, представлявана от Кирил Владимиров Гумнеров чрез пълномощника Илиян Иванов Пеевски, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Александър Андреев Спасов, Радинка Маринова Бочева. Предложението е заведено под № 1 от 24 февруари 2021 г., 15:40 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
•	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 2 броя;
•	Пълномощно от Кирил Владимиров Гумнеров, като председател и представляващ политическа партия “НАЦИЯ“ от 24.02.2021 г.

Партия “НАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2092 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП „НАЦИЯ“. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия “НАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП „НАЦИЯ“, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

1.	Александър Андреев Спасов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
2.	Радинка Маринова Бочева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител

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

2. Постъпило е Предложение от политическа партия „Движение на непартийните кандидати“, представлявана от Бойко Георгиев Никифоров, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща един кандидат за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. както следва: Кирил Петров Ангелов. Предложението е заведено под № 2 от 26 февруари 2021 г., 10:15 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението е приложено:
	Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 1 бр.


Партия “Движение на непартийните кандидати“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2091 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия “Движение на непартийните кандидати“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ДВИЖЕНЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Кирил Петров Ангелов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

Точка четвърта:

1. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин, заведено с вх. № 47/26.02.2021 г., 9.20 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Угърчин в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Угърчин, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, 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 Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Троян от Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, заведено с вх. № 42/25.02.2021 г., 14.01 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Троян в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Троян, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

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

Точка пета:

Постъпила е жалба с вх. № 044/25.02.2021 г., 14.45 часа от Силвия Христова Костадинова – пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“ във връзка с нарушения при провеждането на консултациите за сформиране, определяне и назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) в община Тетевен. По конкретно е посочено, че в протокола за проведените консултации, и в конкретно избирателни секции – 02, 20, 35, 36, 38 липсва представител на ВОЛЯ, като описаното считат за грубо и съществено нарушение на чл. 92, ал.6 от ИК. Искането е РИК Ловеч да вземе решение за назначаване на съставите на посочените СИК, като разпредели местата в ръководствата на тези СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция при спазване законоустановеното съотношение и брой на представителите във всяка СИК като за тази цел да бъде назначен член на ПП „ВОЛЯ“ във всяка СИК съобразно направените предложения пред кмета на общината.
РИК Ловеч приема, че е подадена жалба срещу проведените консултации за определяне съставите на СИК в община Тетевен. Изборния кодекс не предвижда обжалване на протокола от проведените консултации или самите фактически действия, проведени във връзка с тях. Конкретният акт, с който се назначават съставите на секционните избирателни комисии е решение на Районна избирателна комисия, което ще подлежи на оспорване по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. В този смисъл, жалбата с искане за назначаване на член на ПП „ВОЛЯ“ във всяка една секционна избирателна комисия е недопустима като подадена преждевременно преди произнасянето на РИК Ловеч относно назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в посочените избирателни секции 113300002, 113300020, 113300035, 113300036, 113300038 в община Тетевен.
Следва да се отбележи, че РИК ще разгледа преписката относно проведените консултации в Община Тетевен в срок, както и възраженията на всички участващи в тях партии и коалиции. При назначаването на секционните избирателни комисии ще бъдат спазени стриктно правилата на Изборния кодекс и Решение № 2062 – НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, включително разпределението на конкретните членове по комисии.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 044/25.02.2021 г., 14.45 часа от Силвия Христова Костадинова – пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“.

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 18.10 часа.
	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/			
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

