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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 14/29 март 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 29 март 2021 г., от 16.40 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:
Иван Донев Арабаджиев
 
Йордан Василев Василев
 
Петър Кирилов Яшев
 
Десислав Стефанов Гецов
 
Рени Бориславова Миткова
 
Севдие Шефкат Кулаалиева

Снежинка Иванова Пенкова

Клара Сашева Баросова


	Присъстват 12 от общо 15 члена на Комисията. Отсъства Ваня Христова Иванова, Дора Ангелова Стоянова и Янко Цочев Грънчаров. 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. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.;
2.  Разглеждане на жалби и сигнали;
3.  Разглеждане на заявления за достъп до обществена информация;
4. Определяне на  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 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; 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:

1. Постъпило е Предложение с вх. № 247/27.03.2021 г. от Тодор Атанасов Атанасов като упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900005, като на мястото на Тодор Атанасов  Атанасов – секретар, да бъде назначен Станислав Маринов Върбанов. Приложена е молба за освобождаване от Тодор Атанасов Атанасов.
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; 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 № 111900005 – гр. Луковит

ОСВОБОЖДАВА Тодор Атанасов Атанасов с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Станислав Маринов Върбанов  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. № 248/27.03.2021 г. от Иван Николов Иванов като упълномощен представител на ПП ГЕРБ - Ябланица. Иска се извършване на промени в състава на СИК № 113800002, като на мястото на Детелина Кънчева Иванова – член, да бъде назначена Малина Цанова Росманова; в състава на СИК № 113800002, като на мястото на Радка Кънчева Христова - Василева – зам. председател, да бъде назначена Детелина Кънчева Иванова; в състава на СИК № 113800001, като на мястото на Мария Петрова Данова – председател, да бъде назначена Радка Кънчева Христова - Василева; в състава на СИК № 113800010, като на мястото на Галина Цочева Радева – председател, да бъде назначен Николай Георгиев Нинов; в състава на СИК № 113800008, като на мястото на Галина Руменова Хартарска – секретар, да бъде назначен Тихомир Василев Нанев; в състава на СИК № 113800008, като на мястото на Милена Василева Генова – член, да бъде назначена Галина Руменова Хартарска; в състава на СИК № 113800012, като на мястото на Малина Цанова Росманова – член, да бъде назначена Наталия Райкова Петрова; Приложени са молби за освобождаване от Детелина Кънчева Иванова, Радка Кънчева Христова-Василева, Мария Петрова Данова, Галина Цочева Радева, Галина Руменова Хартарска, Милена Василева Генова и Малина Цанова Росманова
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 13 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; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; 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 № 113800002 – гр. Ябланица

ОСВОБОЖДАВА Детелина Кънчева Иванова с ЕГН ***  като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Малина Цанова Росманова с ЕГН ***;

В СИК № 113800002 – гр. Ябланица

ОСВОБОЖДАВА Радка Кънчева Христова-Василева с ЕГН *** като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Детелина Кънчева Иванова с ЕГН ***;

В СИК № 113800001 – гр. Ябланица

ОСВОБОЖДАВА Мария Петрова Данова с ЕГН *** като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Радка Кънчева Христова-Василева с ЕГН ***;

В СИК № 113800010 – с. Дъбравата

ОСВОБОЖДАВА Галина Цочева Радева с ЕГН *** като председател и анулира издаденото й удостоверение.

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



В СИК № 113800008 – с. Голяма Брестница

ОСВОБОЖДАВА Галина Руменова Хартарска с ЕГН *** като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Тихомир Василев Нанев с ЕГН ***;

В СИК № 113800008 – с. Голяма Брестница

ОСВОБОЖДАВА Милена Василева Генова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Галина Руменова Хартарска  с ЕГН ***;

В СИК № 113800012 – с. Малък Извор

ОСВОБОЖДАВА Малина Цанова Росманова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Наталия Райкова Петрова 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. № 251/27.03.2021 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800083, като на мястото на Стефка Гаврилова Христова – член, да бъде назначена Дияна Стоянова Иванова. Приложена е молба за освобождаване от Стефка Гаврилова Христова. 
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; 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 № 111800083 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Стефка Гаврилова Христова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Дияна Стоянова Иванова с ЕГН ***.


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

4. Постъпило е Предложение с вх. № 254/29.03.2021 г. от Николай Василев Тодоров като упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400024, като на мястото на Пепа Михайлова Колева – член, да бъде назначена Стоянка Пенчева Йорданова. Приложена е молба за освобождаване от Пепа Михайлова Колева.
 
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; 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 № 113400024 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Пепа Михайлова Колева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Стоянка Пенчева Йорданова с ЕГН ***.

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

Точка втора:

           1. В РИК Ловеч е постъпил сигнал с вх. № 242/26.03.2021 г., 15:25 ч., от Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, с който сигнализира, че на 26.03.2021 г. в 14.00 часа, представители на ПП „Възраждане“ са поставили подвижна маса пред храма „Св. Св. Кирил и Методий“ Ловеч, от която раздават агитационни материали. Мястото не в включено в Заповед на Кмета на Община Ловеч, за поставяне на агитационни материали.
В същия ден (26.03.2021 г.), от 17.00 до 17.15 часа, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции, а именно Тихомир Йорданов Лилов, Десислав Стефанов Гецов и Клара Сашева Баросова, са извършили проверка на място, като констатациите са отразени в писмен доклад. В него членовете на РИК докладват, че са посетили площад „Свобода“ - пространството пред храм „Св. св. Кирил и Методий“ и не са установили наличие на подвижна маса с агитационни материали.
На следващия ден - 27.03.2021 г. - събота, от 12.10 до 12.30 ч.,  представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии, а именно Фатме Юсеинова Моллова и Дора Ангелова Стоянова, са извършили повторна проверка на място. Посетени са площад „Свобода“ - пространството пред храм „Св. св. Кирил и Методий“ и площад „Г.М. Димитров“ – градинката пред ОББ и отново не е установено поставяне на маса с агитационни материали по обходените места. За проверките е изготвен доклад с вх. № 250/27.03.2021 г., 12.45 часа.
 На основание извършените проверки, в два последователни дни след получаване на сигнала, РИК Ловеч счита, че не са налице категорични доказателства за извършено нарушение на Изборния Кодекс, поради което сигналът следва да бъде оставен без уважение. 
Следва да укаже на представителите на политическите партии и коалиции, че местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ловеч са определени със Заповед № З-321 от 02.03.2021 г.  на Кмета на Община Ловеч, публикувана на интернет страницата на общината, на адрес: https://www.lovech.bg/bg/parlamentarni-izbori-2021/zapoved-z-321-/-02032021-g  и същата следва да бъде спазвана стриктно.
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; 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 Ловеч да спазват стриктно определените места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ловеч, съгласно Заповед № З-321 от 02.03.2021 г.  на Кмета на община Ловеч, която е публикувана на интернет страницата на общината, на адрес: https://www.lovech.bg/bg/parlamentarni-izbori-2021/zapoved-z-321-/-02032021-g.

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

2. В РИК Ловеч е постъпил сигнал с вх. № 252/29.03.2021 г., 09:10 ч., от Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, с който уведомява, че на 28.03.2021 г. около 15.00 часа, от служителите на Община Ловеч е установено, че в нарушение на разпоредбите на Изборния Кодекс и Заповед № 3-321/02.03.2021 г. са поставени агитационни материали на ПП „Възраждане“ върху скалния венец срещу Богоявленския мост и плакати на празен павилион пред МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ - Ловеч. Приложен е снимков материал от скалния венец. Местата не са включени в Заповед на Кмета на Община Ловеч за поставяне на агитационни материали и не отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 3 от ИК.
След получаване на сигнала, на 29.03.2021 г., от 12.00 до 12.15 часа, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции, а именно Севдие Шефкат Кулаалиева, Снежинка Иванова Пенкова и Десислав Стефанов Гецов, са извършили проверка на място, за което е представен писмен доклад с вх. №256/29.03.2021 в 13:30 ч. В него членовете на РИК докладват, че са посетили площад „Екзарх Йосиф Първи“ и подхода към главния вход на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“. Установили са наличие на залепени агитационни материали на ПП „Възраждане“, така както е посочено в сигнала, представен е и снимков сигнал към доклада.
На основание извършената проверка РИК Ловеч счита, че са налице категорични доказателства за извършено нарушение на Изборния кодекс и Заповедта на Кмета, поради което сигналът е основателен. 
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; 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 :
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Ловеч да премахне агитационните материали на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на Община Ловеч,  както следва :
	Агитационни материали върху скалния венец срещу Богоявленския мост;
	Плакати на празен павилион пред МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Ловеч, 

като при необходимост за премахването да потърси съдействие от органите на МВР – Ловеч. 
УКАЗВА на представителите на ПП „Възраждане“ да спазват стриктно местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ловеч, определени от Изборния Кодекс и Заповед № З-321 от 02.03.2021 г.  на Кмета на Община Ловеч, публикувана на интернет страницата на Общината.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка трета:

  1. В Районна избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление по електронна поща с искане за предоставяне на достъп до обществена информация подадено от ПП „България на труда и разума“, представлявана от Георги Петков Манолов.
    Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:
	По колко броя предпазни маски за лице са предвидени за членовете на секционните избирателни комисии за деня преди провеждането на националните избори (03.04.2021г., който е определен за подготовка на изборните помещения) и за изборния ден – 04.04.2021г.?
	Указанията на производителя за използването на посочените в предходната точка предпазни маски за лице?

Какви други предпазни средства са подсигурени за членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждането на националните избори, насрочени за 04.04.2021г.?
Осигурен ли е и в какво количество дезинфектант за ръце на входа на сградите, в които ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори?
Какво е наименованието и химичния състав на осигурения дезинфектант за ръце по предходната точка?
В сградите, в които ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори, осигурени ли са и колко броя кошове за отпадъци, снабдени с полиетиленови пликове, достъпни за всички избиратели?
Осигурен ли е сапун или друго средство за измиване на ръцете за всички секционни избирателни комисии (моля, посочете наименованието на средството за измиване и неговото количество за всяка секционна комисия)?
На какъв интервал от време и от кои лица ще се осъществява дезинфекция на секционните изборни помещения и коридорните пространства на сградите в които се намират те?
Осигурени ли са и колко броя безконтактни термометри за измерване на телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии в избирателния район?
Кои са отговорните лица, които ще измерват телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии на територията на многомандатният избирателен район?
Каква е квадратурата на помещението/та, в които се помещава и заседава Районната избирателна комисия?
С каква квадратура са и в колко броя помещения ще се осъществява приемането и предаването от представителите на секционните избирателни комисии, на бюлетините и изборните книжа, след приключване на изборния ден на 04.04.2021г.?
Административния акт (разпореждане, заповед, наредба или др. подобни), въз основа на който се възлага охраната, спазването на реда и пропускателния режим в сградата, в която ще се предават изборните книжа и бюлетините от секционните избирателни комисии, след приключване на изборния ден на 04.04.2021г.
В колко помещения (зали, салони, аудитории и др. подобни) и с какъв капацитет и квадратура са те, в които ще изчакват представителите на секционните избирателни комисии, във връзка с предаването на изборните книжа в РИК?
По колко лица ще бъдат допускани в помещенията от предходната точка и на кои органи е възложен контрола по спазването на дистанцията, която е въведена в закрити помещения между присъстващите в тях, предвид извънредната епидемична обстановка?
Заявителят желае исканата информация да му бъде предоставена на електронната поща на адрес: ppbtr@btr.bg. 
При разглеждане на допустимостта и основателността на заявлението РИК Ловеч прие за установено от фактическа страна следното:
Общи положения
Процедурата по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация се извършва по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
       Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
        Предоставянето на информация от държавен орган, при еднакви условия за достъп на заявителите, гарантира публичност, откритост, достоверност, всеобхватност и пълнота на данните относно обществения живот в Република България и в частност относно дейността на Районна избирателна комисия Ловеч.
        Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс  във връзва чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация Районната избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

       ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. №137/17.03.2021 г, подадено от ПП „България на труда и разума“, представлявана от Георги Петков Манолов под формата на отговори на поставените в заявлението въпроси от компетентността на РИК Ловеч, като на основание чл. 32, ал.1 от ЗДОИ препраща заявлението по компетентност на Областен управител на Област Ловеч.
       По въпрос 1: РИК Ловеч не разполага с информация по колко броя маски са предвидени за членовете на секционните избирателни комисии за деня преди провеждането на националните избори (03.04.2021г., който е определен за подготовка на изборните помещения) и за изборния ден – 04.04.2021 г. Отделно, осигуряването на лични предпазни средства не е от компетентността на РИК по ИК и заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на област Ловеч.
       По въпрос 2: РИК Ловеч не разполага с указанията на производителя за използването на посочените в предходната точка предпазни маски за лице. Отделно, процесът по обезпечаването на лични предпазни средства и дезинфектанти се организира и администрира от Областна администрация на област Ловеч и със съдействието на РЗИ Ловеч, съгласно разпорежданията на Министъра на здравеопазването на РБ, поради което заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на област Ловеч и РЗИ Ловеч.
       По въпрос 3: На членовете на СИК се осигуряват предпазни средства, съгласно Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Посочените указания са публикувани и достъпни на единния информационен портал COVID-19 на Министерство на здравеопазването – www.coronavirus.bg от 18.02.2021 г.
       По въпрос 4: РИК Ловеч не разполага с информация, дали е осигурен и в какво количество дезинфектант за ръце, на входа на сградите, в които ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори. Отделно, осигуряването на лични предпазни средства и дезинфектанти не е от компетентността на РИК по ИК и заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на област Ловеч и РЗИ Ловеч.
       По въпрос 5: РИК Ловеч не разполага с информация, какво е наименованието и химичния състав на осигурения дезинфектант за ръце по предходната точка. Посочената информация не влиза в компетентността на РИК по ИК и  заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на област Ловеч.
       По въпрос 6: РИК Ловеч не разполага с информация дали в сградите, в които ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори са осигурени и ако са, колко броя кошове за отпадъци, снабдени с полиетиленови пликове, достъпни за всички избиратели. Осигуряването на материалното обезпечаване на СИК е в компетентността на Кмета на съответната община. РИК няма нормативно задължение да събира и обобщава подобна информация от кметовете на общини.
       По въпрос 7: РИК Ловеч не разполага с информация осигурени ли е сапун или друго средство за измиване на ръце за всички секционни избирателни комисии, нито има информация за наименованието на средството за измиване и неговото количество за всяка секционна комисия. Отделно осигуряването на сапун или друга средство за измиване на ръце не е в компетентността на РИК и РИК няма нормативно задължение да събира и обобщава подобна информация.
По въпрос 8: РИК няма компетентност да отговори на въпросите: на какъв интервал от време и от кои лица ще се осъществява дезинфекция на секционните изборни помещения и коридорните пространства на сградите в които се намират те. Заявителят следва да насочи питането си към РЗИ Ловеч или към Министъра на здравеопазването.
По въпрос 9: РИК Ловеч не разполага с информация осигурени ли са безконтактни термометри за измерване на телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии в избирателния район. Осигуряването на термометри не е в компетентността на РИК и РИК няма нормативно задължение да събира и обобщава подобна информация.
По въпрос 10: РИК не е компетентен да отговори на въпроса кои са отговорните лица, които ще измерват телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии на територията на многомандатният избирателен район. Заявителят следва да отправи питането си към РЗИ Ловеч или към Министъра на здравеопазването.
По въпрос 11: Титуляр на собствеността на помещението, в което се помещава РИК Ловеч е Областната администрация на област Ловеч, респективно заявителят следва да насочи питането каква е квадратурата на заседателна зала 101, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43 към Областният управител на област Ловеч.
По въпрос 12: РИК Ловеч не разполага с информация колко са и какъв е капацитетът и квадратурата на помещенията, в които ще изчакват представителите на СИК след края на изборния ден. Заявителят следва да адресира питането си до Областният управител на област Ловеч.
По въпрос 13: РИК Ловеч не отговаря за охраната, спазването на реда и пропускателния режим в сградата, в която ще се предават изборните книжа, това е компетентността на Областната администрация на област Ловеч и МВР.
По въпрос 14: РИК Ловеч не разполага с информация за точната квадратура на помещенията, в които ще приема изборни книжа от СИК. Заявителят следва да адресира питането си до Областният управител на област Ловеч.
По въпрос 15: РИК не е определил по колко лица ще бъдат допускани в помещенията от предходната точка, тъй като към момента нямаме достъп до посочените помещения. По отношение на спазването на дистанцията непосредствено преди края на изборния ден РИК ще определи от състава си отговорник, който да следи за спазването на Указанията на министерство на здравеопазването от 18.02.2021 г.
Срокът, в който е осигурен достъпът до исканата обществена информация е 12 дни от датата на регистриране на заявлението и е в рамките на срока по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ.
	  	Достъпът до исканата обществена информация да се осъществи чрез изпращане на настоящoто Решение по електронен път.
	   	Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ не се заплащат разходи по предоставянето на достъпа до исканата обществена информация, когато същата е получена по електронен път.
	Настоящoто решение да се връчи на заявителя на електронен адрес: ppbtr@btr.bg, за което да се приложи информацията за изпращането му.  
           Заявление с вх. № 137/17.03.2021 г с достъп до обществена информация да се изпрати на Областен управител на Област Ловеч.
	Решението за достъп до обществена информация подлежи на обжалване в 14 -дневен срок от връчването му чрез РИК Ловеч, пред Административен съд – Ловеч. 


           2. В Районна избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление по електронна поща с искане за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от “Национална асоциация за обществена защита”, представлявана от Георги Георгиев – национален координатор.
    Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:
1. Какъв е точния брой на избирателните секции, образувани в избирателния район, за провеждане на насрочените за 04.04.2021г. национални избори.
2. Какъв е точния брой на назначените или предстоящите за назначаване членове на           избирателните секции образувани в избирателния район, за провеждане на националните избори насрочени за 04.04.2021г.
  		3.  По колко броя предпазни маски за лице са предвидени за членовете на секционните избирателни комисии за деня преди провеждането на националните избори                         (03.04.2021г., който е определен за подготовка на изборните помещения) и за изборния ден - 04.04.2021г.
Заявителят желае исканата информация да му бъде предоставена на електронната поща на заявителя на адрес: naoz@mail.bg 
       При разглеждане на допустимостта и основателността на заявлението РИК – Ловеч прие за установено от фактическа страна следното:
       Общи положения
       Процедурата по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация се извършва по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
      Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
       Предоставянето на информация от държавен орган, при еднакви условия за достъп на заявителите, гарантира публичност, откритост, достоверност, всеобхватност и пълнота на данните относно обществения живот в Република България и в частност относно дейността на Районна избирателна комисия Ловеч.
          Районната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ следва да предостави на заявителя  информация под формата на отговори на поставените в заявлението въпроси в настоящото решение.
          Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс  във връзва чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация Районната избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:
          ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, с вх. №145/17.03.2021 г.,  подадено от „Национална асоциация за обществена защита”, представлявана от Георги Георгиев – национален координатор, под формата на отговори на поставените в заявлението въпроси от компетентността на РИК Ловеч, като на основание чл. 32, ал.1 от ЗДОИ препраща заявлението по компетентност на Областен управител на Област Ловеч, в частта по точка 3.

           По въпрос 1: Към датата на постановяване на решението в единадесети изборен район – Ловешки са образувани 284 бр. избирателни секции.
           По въпрос 2: Към датата на постановяване на настоящото решение РИК Ловеч е назначила 2210 члена на СИК на територията на изборния район в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
           По въпрос 3: На членовете на СИК се осигуряват предпазни средства, съгласно Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Посочените указания са публикувани и достъпни на единния информационен портал. Към датата на решението, РИК Ловеч не разполага с информация по колко броя маски са предвидени за членовете на секционните избирателни комисии за деня преди провеждането на националните избори (03.04.2021г., който е определен за подготовка на изборните помещения) и за изборния ден – 04.04.2021 г. Осигуряването на лични предпазни средства не е от компетентността на РИК по ИК и заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на област Ловеч.
           Срокът, в който е осигурен достъпът до исканата обществена информация е 12 дни от датата на регистриране на заявлението и е в рамките на срока по чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ.
	        Достъпът до исканата обществена информация да се осъществи чрез изпращане на настоящoто решение на РИК Ловеч по електронен път.
	        Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ не се заплащат разходи по предоставянето на достъпа до исканата обществена информация, когато същата е получена по електронен път.
	    Настоящoто решение да се връчи на заявителя на електронен адрес: naoz@mail.bg" naoz@mail.bg, за което да се приложи информацията за изпращането му.
	Решението за достъп до обществена информация подлежи на обжалване в 14 -дневен срок от връчването му чрез РИК Ловеч, пред Административен съд – Ловеч. 

            Точка четвърта	

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 03 април 2021 г. 
            Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 18 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 04 април 2021 г., както следва:

ОБЩИНА АПРИЛЦИ – Петър Кирилов Яшев;
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА – Иван Донев Арабаджиев;
ОБЩИНА ЛОВЕЧ – Снежинка Иванова Пенкова; Ваня Христова Иванова; Рени Бориславова Миткова;
ОБЩИНА ЛУКОВИТ – Десислав Стефанов Гецов; Клара Сашева Баросова; 
ОБЩИНА ТЕТЕВЕН И ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА – Дора Ангелова Стоянова; Йордан Василев Василев; Севдие Шефкат Кулаалиева;
ОБЩИНА ТРОЯН  – Янко Цочев Грънчаров; Тихомир Йорданов Лилов;
ОБЩИНА УГЪРЧИН – Фатме Юсеинова Моллова.

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 17:15 часа.
	

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


