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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 11/22 март 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 22 март 2021 г., от 17.30 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. Одобряване на проекти на материали за секционните избирателни комисии на територията на Единадесети изборен район – Ловешки при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
2. Упълномощаване на представители на Районна избирателна комисия Ловеч за приемане на бюлетините за изборния район, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции в Единадесети изборен район Ловешки при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 год;
3. Разглеждане на жалби и сигнали;
4. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.;
5. 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:

РИК Ловеч следва да одобри проекти и да одобри тираж за отпечатване на материали, необходими за работата на секционните избирателни комисии на територията на изборния район при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

Председателят предложи проект за решение. 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

Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване на Книжка – помагало, съдържаща Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. и приложими решения на ЦИК  – 800 броя;

2. ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване на Книжка – помагало, съдържаща Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. и приложими решения на ЦИК – 1600 броя;
3. ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване на Списък /табло/, съдържащ имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партиите и коалициите съгласно указанията на Решение № 1989-НС от 05.02.2021 г. на ЦИК – 800 броя. 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.	
			
Точка втора:

РИК Ловеч следва да упълномощи  представители на Районна избирателна комисия Ловеч за приемане на бюлетините за изборния район, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции в Единадесети изборен район Ловешки при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 год. 

Председателят предложи проект за решение. 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. 13 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2134-НС/25.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, както и съгласно писмо с изх. № НС-15-185 от 19.03.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители – членове Районна избирателна комисия - Ловеч с правото: 

Да приемат отпечатаните хартиени бюлетини за изборния район на територията на „Печатница на БНБ“АД и на „Демакс“АД и да подпишат протокол за приемането;

Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областен център Ловеч;

Да присъстват и да подписват приемателно-предавателните протоколи и други документи по осъществяване на контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции, както и при получаване и раздаване на изборни книжа и материали, свързани с изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 год. в Единадесети изборен район – Ловеч, както следва:

1. Фатме Юсеинова Моллова, ЕГН ***; 
2. Тихомир Йорданов Лилов, ЕГН ***;
3. Ваня Христова Иванова, ЕГН ***;
4. Десислав Стефанов Гецов, ЕГН ***;
5. Снежинка Иванова Пенкова, ЕГН ***;
6. Клара Сашева Баросова, ЕГН ***;
7. Иван Донев Арабаджиев, ЕГН ***.

Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, както и разпределението на бюлетините, се извършват ЗАЕДНО ОТ ДВАМА от упълномощените с настоящото решение членове на Районна избирателна комисия Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Областен управител на област Ловеч и да се предаде на „Печатница на БНБ“АД.

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

1. В РИК Ловеч е постъпила жалба с вх. № 163/19.03.2021 г., 14:45 ч., от Цветелина Георгиева, кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“, с която сигнализира, че върху сграда – общинска собственост са поставени агитационни материали на ПП ГЕРБ, като е приложен снимков материал. С изх. № 28/19.03.2021 г., 16:55 ч., сигналът е изпратен на кмета на Община Тетевен за извършване на проверка. С писмо с вх. № 165/19.03.2021 г., 17:55 ч., същата отговаря, че неправомерно поставените агитационни материали са премахнати като представят и снимков материал. С оглед извършената проверка, РИК Ловеч следва да укаже на представителите на политическите партии и коалиции от община Тетевен, че местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Тетевен, са определени със Заповед № 114 от 01.03.2021 г.  на кмета на община Тетевен, публикувана на интернет страницата на общината, на адрес: https://teteven.bg/index.php/2016-08-08-08-13-09/5035-2021-7" https://teteven.bg/index.php/2016-08-08-08-13-09/5035-2021-7
Председателят предложи проект за решение. 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. 20, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

УКАЗВА на представителите на политическите партии и коалиции от община Тетевен да спазват стриктно определените места за поставяне на агитационни материали на територията на община Тетевен, съгласно Заповед №114 от 01.03.2021 г.  на Кмета на община Тетевен, която е публикувана на интернет страницата на общината, на адрес: https://teteven.bg/index.php/2016-08-08-08-13-09/5035-2021-7" https://teteven.bg/index.php/2016-08-08-08-13-09/5035-2021-7 и следва да бъде спазвана стриктно.

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

2. Постъпил е сигнал на електронния адрес на РИК Ловеч с вх. № 162/19.03.2021 г. в 14:38 ч. В сигнала се посочва единствено „копуване на гласове сигнал за проверка“. Прикачен е и снимков материал, изобразяващ кореспонденция между други лица, различни от имената на подателя на сигнала. 
Съгласно Решение № 62 от 04.04.2019 г. на Централна избирателна комисия относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия и Централна избирателна комисия, което решение не е отменено и следва да се прилага и към настоящия момент, подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разпоредбата на т. 2, изр. второ от посоченото решение предвижда, че се разглеждат жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес. При извършената проверка се констатира, че подаденият сигнал не е сканиран и подписан. Нещо повече изобщо не се излагат обстоятелства, които да могат да бъдат проверени от РИК. Сигналът не съдържа изискуемите реквизити. Отделно от това приложеното доказателство е снимка на кореспонденция в социалните мрежи (фейсбук), без да може да се извлече информация кога е направена снимката, за какво се отнася, кои са лицата, участващи в тази кореспонденция. Липсата на съществени обстоятелства, възпрепятства РИК да извърши проверка по същество. Следва да се съобрази и 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.

Председателят предложи проект за решение. 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 и т. 20 от Изборния кодекс, Решение № 62/04.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане сигнал с вх. № 162/19.03.2021 г. от 14:38 ч., подаден от Володя Димитров, като недопустим.

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

Точка четвърта:

Постъпили са Предложения с вх. № 175/22.03.2021 г. и № 177/22.03.2021 г. от Виолета Атанасова Ивайлова като упълномощен представител на ПП ДПС. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113300019, като на мястото на Радка Миленова Костадинова – член, да бъде назначена Мануела Александрова Дойчинова; в състава на СИК № 113300002, като на мястото на Ани Щерева Иванова – секретар, да бъде назначена Севдалина Светославова Иванова; в състава на СИК № 113300003, като на мястото на Зина Ненова Иванова – председател, да бъде назначена Ани Щерева Иванова; в състава на СИК № 113300003, като на мястото на Севдалина Светославова Иванова – член, да бъде назначена Радка Миленова Костадинова; в състава на СИК № 113300009, като на мястото на Алдин Асенов Стефанов – член, да бъде назначен Александър Огнянов Киров.
 Приложени са молби за освобождаване от Радка Миленова Костадинова, Ани Щерева Иванова, Зина Ненова Иванова, Севдалина Светославова Иванова и Алдин Асенов Стефанов.
Председателят предложи проект за решение. 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. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300019 – с. Малка Желязна

ОСВОБОЖДАВА Радка Миленова Костадинова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА член Мануела Александрова Дойчинова с ЕГН ***.

В СИК № 113300002 – с. Български извор

ОСВОБОЖДАВА Ани Щерева Иванова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар Севдалина Светославова Иванова с ЕГН ***.

В СИК № 113300003 – с. Български извор

ОСВОБОЖДАВА Зина Ненова Иванова с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател Ани Щерева Иванова с ЕГН ***.

В СИК № 113300003 – с. Български извор

ОСВОБОЖДАВА Севдалина Светославова Иванова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА член Радка Миленова Костадинова с ЕГН ***.


В СИК № 113300009 – с. Глогово

ОСВОБОЖДАВА Алдин Асенов Стефанов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член Александър Огнянов Киров с ЕГН ***.

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


След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:45 часа.
	

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


