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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 20/04 април 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 04 април 2021 г., от 08.30 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 12 от общо 15 члена на Комисията. Отсъстват Тихомир Йорданов Лилов, Петър Кирилов Яшев и Янко Цочев Грънчаров. 
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. 	 

1. Постъпило е Предложение с вх. № 410/04.04.2021 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 № 111900028, като на мястото на Маргарита Василева Димитрова – член, да бъде назначена Пламенка Николаева Димитрова. Смяната се извършва поради заболяване на Маргарита Василева Димитрова

Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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 № 111900028 – град Луковит

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Василева Димитрова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Пламенка Николаева Димитрова 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. № 411/04.04.2021 г. от Мария Денчева Динова като упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Иска се извършване на промени в състава на СИК № 111800017, като на мястото на Радостина Атанасова Гочева – зам. председател, да бъде назначена Антония Атанасова Върбанова. Приложена е молба за освобождаване от Радостина Атанасова Гочева.
 
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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 № 111800017 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Радостина Атанасова Гочева с ЕГН *** като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Антония Атанасова Върбанова с ЕГН ***.

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

3. Получена е информация в РИК Ловеч от Председателя на СИК 111800008 – гр. Ловеч, че зам. председателя на СИК не се е явил – Кристина Дочева Колева. Председателят се е свързал с отсъстващото лице и същото е заявило, че няма да участва в изборния ден. Лицето е предложено от КП „Обединени патриоти – ВМРО, АТАКА И НФСБ“ 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. 

Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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 във вр. с чл. 229, ал. 3 от ИК и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800008 – град Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Кристина Дочева Колева с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА Тереза Цветанова Недкова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Тереза Цветанова Недкова с ЕГН ***.

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

4. Постъпило е Предложениe с вх. № 419/04.04.2021 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800068, като на мястото на Младен Иванов Александров – член, да бъде назначена Велислава Полева Иванова. Приложена е молба за освобождаване от Младен Иванов Александров.

Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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 във вр. с чл. 229, ал. 3 от ИК и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800068 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Младен Иванов Александров с ЕГН ***- като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Велислава Полева Иванова с ЕГН ***.

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

Заседанието се прекъсва в 08.40 часа.
Заседанието продължава в 08.50 часа. Присъстват 12 от 15 члена на комисията. Отсъстват Тихомир Йорданов Лилов, Петър Кирилов Яшев и Янко Цочев Грънчаров. 

5. Постъпила е молба с Вх. № 418/04.04.2021 г. от Велислава Полева Иванова, с която иска да бъде освободена като застъпник от ПП „ДПС“ и да бъде назначена като член на комисия в СИК 111800068.
РИК – Ловеч констатира, че с Решение № 198 – НС от 01.04.2021 г. са регистрирани застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“, сред които с № 27 е регистрирана и молителката Велислава Полева Иванова. С оглед изричното желание на молителката, регистрацията й следва да бъде заличена.

Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Велислава Полева Иванова, ЕГН ***, като застъпник на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и анулира издаденото й удостоверение като застъпник.

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

Заседанието се прекъсва в 08.55 часа.
Заседанието продължава в 09:45 часа. Присъстват 12 от 15 члена на комисията. Отсъстват Тихомир Йорданов Лилов, Петър Кирилов Яшев и Янко Цочев Грънчаров. 

6. Постъпило е Предложение с вх. № 427/04.04.2021 г. от Силвия Христова Костадинова  като упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400070, като на мястото на Белла Павлинова Хитрова – член, да бъде назначена Габриела Пламенова Костова. Приложена е молба за освобождаване от Белла Павлинова Хитрова.

Предвид изложеното и 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
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400070 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Белла Павлинова Хитрова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Габриела Пламенова Костова с ЕГН ***.

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

Заседанието прекъсва в  09:50 часа.

Заседанието продължава в 11:15 часа. Присъстват 12 от 15 члена на комисията. Отсъстват Тихомир Йорданов Лилов, Петър Кирилов Яшев и Янко Цочев Грънчаров.
 
7. Постъпил е сигнал с вх. № 428/04.04.2021 г. 9:47 часа от Милко Недялков. Сигналът е за  технически проблем с машина за гласуване в избирателна секция № 111800027 – ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч. Изложеното в сигнала е, че визуализацията на подредбата на партиите и коалициите върху екрана на машината за гласуване не съответства на бюлетината и не са подредени по реда, указан от ЦИК.
На 04.04.2021 г. за времето от 10:00 часа до 10:15 часа е извършена проверка на посочените в жалбата места от двама членове на РИК Ловеч, представители на различни партии и коалиции – Йордан Василев Василев и Десислав Стефанов Гецов, за която е представен доклад с вх. № 439/04.04.2021 г. 10:25 часа с приложен  снимков материал. От доклада от проверката и приложения снимков материал към нея, както и от извършена на място проверка от технически представител на „Сиела Норма“ АД, изложеното в сигнала на жалбоподателя е потвърдено. 
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

	Приема сигнал с вх. № 428/04.04.2021 г. 9:47 часа от Милко Недялков за основателен.
	Указва на СИК да състави констативен протокол, приложение № 12, и да бъде преустановено машинното гласуване в секцията с № 111800027 – ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч. 
. 

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

Заседанието прекъсва в  11:25 часа.

Заседанието продължава в 13:00 часа. Присъстват 14 от 15 члена на комисията. Отсъстват Десислав Стефанов Гецов.

8 Получен е сигнал с вх. № 429/04.04.2021 г., 09:47 ч., от Ирена Тодорова Анастасова и Ивелина Бориславова Ангелова в качеството на пълномощници с пълномощни с № ПНС 175/25.02.2021 и ПНС 235/24.03.2021 г. Посочва се, че в Областния съвет на БСП Ловеч са получили сигнал, че в Златна Панега пред секцията Янислав Георгиев Янков общински съветник от ДПС привиква хора и им казва как да гласуват. Молят да се извърши проверка и да се предприемат необходимите действия според правомощията на комисията. 
РИК Ловеч извърши проверка по изложеното в сигнала. Бе проведен телефонен разговор с представител на СИК № 113800011 – с. Златна Панега от различна политическа партия от ПП ДПС и КП БСП за България. Бе заявено, че в избирателната секция се е представило лице с имена Янислав Костов като представител на ПП „ДПС“ и е прекарал значително време пред избирателната секция в разговори с различни лица. Бе извършена проверка и пред изборното помещение, но такова лице не е установено към момента.
Действително РИК Ловеч установява, че в списъка с упълномощените представители е налице вписан представител с име Янислав Костов, т.е. лицето има право да присъства в изборното помещение в това си качество на представител на политическа партия. РИК Ловеч не може да установи други данни относно наличие на проблеми в избирателната секция. В случай, че са налице други нарушения – купуване на гласове или принуда, то проверка следва да бъде извършена от РУ на МВР – Ябланица.
	
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; 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. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност за проверка на РУ на МВР Ябланица сигнал с вх. № 429/04.04.2021 г., 09:47 ч. от Ирена Тодорова Атанасова и Ивелина Бориславова Ангелова като пълномощници на КП „БСП за България“ 

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



9 Постъпила е жалба с вх. № 430/04.04.2021 г., 10:10 ч., от Цветелина Николаева Георгиева, като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. В жалбата се твърди, че в избирателна секция № 111800064, с. Пресяка, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, Читалище „Христо Ботев“ – малък салон, обособеното място за гласуване е открито, с пряка видимост от останалата част от помещението, което компрометира тайната на вота. Моли да бъдат предприети необходимите действия и да бъде информирана за резултата. 
По повод постъпилия сигнал е извършена  проверка от Иван Донев Арабаджиев и Рени Бориславова Миткова – членове на РИК Ловеч предложени от различни партии и коалиции. Същите са представили доклад с вх. № 441/04.04.2021 г. 10:55 ч., към който е приложен снимков материал. От същия се установява, че към момента на проверката 10:40 ч. няма нарушение на ИК. С оглед гореизложеното и на основание чл.71, ал.1, т. 20 от ИК Районна избирателна комисия Ловеч
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 14 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; 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 :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ жалба с вх. № 430/04.04.2021 г., 10:10 ч., от Цветелина Николаева Георгиева, като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

10.  Постъпила е жалба с вх. № 431/04.04.2021 г., 10:11 ч., от Цветелина Николаева Георгиева, като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. В жалбата се твърди, че в избирателна секция № 111800027, гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, Ул. „Търговска“ № 80, ОУ „Христо Никифоров“  застъпникът на кандидатската листа на ПП“Има такъв народ“ е отпратен от секцията, не е осигурен стол за него и е инструктиран да се върне в края на деня, за да получи протокола. Моли да бъдат осигурени необходимите условия за застъпниците, както и да се гарантира достъп за извършване на наблюдение в изборните секции. РИК Ловеч е извършила проверка на място и е указано на председателя, че следва да спазва разпоредбите на Изборния кодекс.
С оглед гореизложеното и на основание чл.71, ал.1, т. 20 от ИК Районна избирателна комисия Ловеч
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; 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 :

УКАЗВА  на членовете на СИК № 111800027 в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, Ул. „Търговска“ № 80, ОУ „Христо Никифоров“, да осигурят възможност на застъпниците на политическите партии и коалиции да присъстват в изборното помещение през изборния ден и при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването.\

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


11. Постъпила е жалба с вх. № 432/04.04.2021 г., 10:16 ч., от Цветелина Николаева Георгиева, като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. В жалбата се твърди, че в избирателна секция № 111800015, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 61-65, СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 115, след временно напускане на изборното помещение, на застъпника на ПП „Има такъв народ“ му е отнет стола, след което е отпратен да напусне секцията. Моли да бъде осигурени необходимите условия за застъпниците, както и да се гарантира достъп за извършване на наблюдение в изборните секции. Членове на РИК Ловеч са извършили проверка по телефона и е указано на членовете на СИК № 111800015, че следва да спазват разпоредбите на Изборния кодекс.

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; 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 :

УКАЗВА на СИК № 111800015, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 61-65, СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 115 да осигурят възможност на застъпниците на политическите партии и коалиции да присъстват в изборното помещение през изборния ден и при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


12. Постъпила е жалба с вх. № 437/04.04.2021 г., 10:22 часа от от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. Жалбата има характера на сигнал, в който посочва, че днес е констатирано нарушение в избирателна секция № 111800027 в гр. Ловеч, кв. Сърпазар, ул. „Търговска“ № 80, ОУ „Христо Никифоров“, а именно машината за гласуване не функционира, с което е преустановено машинното гласуване. С оглед спазване на изборния закон, моли да бъдет предприети необходимите действия като в последствие да бъде информирана за резултата.
На 04.04.2021 г. за времето от 10:00 часа до 10:15 часа е извършена проверка в ОУ „Христо Никифоров“ СИК 111800027 от двама членове на РИК Ловеч, представители на различни партии и коалиции – Йордан Василев Василев и Десислав Стефанов Гецов, за която е представен доклад с вх. № 439/04.04.2021 г., 10:25, часа с приложен  снимков материал. От доклада от проверката и приложения снимков материал към нея, както и от извършена на място проверка от технически представител на „Сиела Норма“ АД е установено, че действително машината не функционира. С Решение № 256/04.04.2021 г. на РИК Ловеч е указано на СИК да състави констативен протокол, приложение № 12 към Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционнит еизбирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. К, и да бъде преустановено машинното гласуване в избирателна секция № 111800027. 
РИК Ловеч счита, че в конкретния случай са налице изискванията на чл. 269 от ИК, а именно при възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно, СИК уведомява незабавно РИК и ЦИК и гласуването продължава с хартиени бюлетини. Гласовете от техническото устройство за гласуване се отчитат като се преброяват контролните разписки по чл. 268, ал. 5. Методическите указания на ЦИК 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 19.03.2021 г. на ЦИК предвижда, ако специализираното устройство преустанови работа по време на изборния ден гласуването продължава с хартиени бюлетини. Съставя се констативен протокол /приложение № 12 към методическите указания/.
При изложените обстоятелства РИК Ловеч не установява наличие на нарушение.

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; 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 :

Приема жалба с вх. № 437/04.04.2021 г., 10:22 часа от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“ като неоснователна.

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

	
13. Постъпила е жалба с вх. № 440/04.04.2021 г., 10:33 часа от от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. Жалбата има характера на сигнал, в който посочва, че днес /04.04.2021 г./ е констатирано нарушение в избирателна секция № 111800082 в гр. Ловеч, кв. Мелта, ул. „Стара планина“ № 31, Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги, а именно машината за гласуване не функционира, с което е преустановено машинното гласуване. 
С оглед спазване на изборния закон, моли да бъдат предприети необходимите действия като в последствие да бъде информирана за резултата.

На 04.04.2021 г. за времето от 11.30 часа до 11.45 часа е извършена проверка в СИК 111800082 от двама членове на РИК Ловеч, представители на различни партии и коалиции – Йордан Василев Василев и Рени Бориславова Миткова, за която е представен доклад с вх. № 448/04.04.2021 г., 12.12 часа. При извършване на проверката е извикано и техническо лице представител на „Сиела Норма“ АД. Извършена е диагностика. Установено е, че действително машината за гласуване е работила със затруднения в рамките на един час, но не е било преустановено гласуването с нея. След провеждане на профилактика и рестартиране на машината за гласуване от техническо лице, представител на Сиела Норма АД, същата е възобновила нормалната си работа, няма затруднение при работата и екранът й функционира без затруднения. Машинното гласуване е продължено и гласоподавател се е възползвал от правото си на вот чрез машината за гласуване. 

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; 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 :

Приема жалба с вх. № 440/04.04.2021 г., 10:33 часа, от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“ за неоснователна и недоказана.

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


14. Постъпила е жалба с вх. № 442/04.04.2021 г., 10:58 ч., от Цветелина Николаева Георгиева, като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. В жалбата се твърди, че в избирателна секция № 113400059, с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 48, Читалище „Христо Ботев 1911“ застъпник от кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“ не е допуснат в изборната секция с основание, че няма достатъчно пространство в помещението. Моли да бъде осигурени необходимите условия за застъпниците, както и да се гарантира достъп за извършване на наблюдение в изборните секции. Членове на РИК Ловеч извършиха проверка по телефона и е указано на председателя на СИК, че следва да се спазват разпоредбите на Изборния кодекс.
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; 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 :

УКАЗВА на СИК № 113400059, с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 48, Читалище „Христо Ботев 1911“, да осигурят възможност на застъпниците на политическите партии и коалиции да присъстват в изборното помещение през изборния ден и при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването.

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

Заседанието продължава в 16:00 часа. Присъстват 10 от 15 члена на комисията. Отсъстват Десислав Стефанов Гецов; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Ваня Христова Иванова; Севдие Шефкат Кулаалиева.


15. Постъпил е сигнал с вх. № 454/04.04.2021 г., 14.59 часа от Мария Стефанова по електронната поща на РИК Ловеч. Сигнализира, че в секция 59 с. Врабево е забранен достъпа на застъпник на ПП Възраждане до секцията. Счита, че съгласно чл. 120 от ИК право на застъпника е да присъства в секцията по време на гласуване. На следващо място, твърди се, че в същата секция няма работеща машина за машинно гласуване. Моли да бъдат предприети действия нарушенията да бъдат преустановени.
Извършена е проверка на изложените обстоятелства. От СИК № 113400059 потвърдиха, че не възпрепятстват и не забраняват достъпа на застъпниците. Потвърждават, че дори застъпник на ПП Възраждане е присъствал и в помещението на комисията. 
	В изборна секция № 111800059 е предвидено да се провежда гласуване със специализирано устройство, както и с хартиени бюлетини. Установено е, че към момента машината работи. По-рано същият ден действително е възникнал технически проблем, но той е бил отстранен от техническо лице, представител на Сиела Норма АД, за което е съставен и протокол от СИК.
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Петър Кирилов Яшев; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Снежинка Иванова Пенкова;  Клара Сашева Баросова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА сигнал с вх. № 454/04.04.2021 г., 14:59 часа, от Мария Стефанова, за неоснователен.

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

16. Постъпила е жалба с вх. № 445/04.04.2021 г., 15:23 часа от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“. Жалбата има характера на сигнал, в който посочва, че днес /04.04.2021 г./ е констатирано нарушение в избирателна секция № 111800100 в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 61-65, СУ „Св. Климент Охридски“, а именно машината за гласуване не функционира, с което е преустановено машинното гласуване. 
С оглед спазване на изборния закон, моли да бъдат предприети необходимите действия като в последствие да бъде информирана за резултата.

На 04.04.2021 г. за времето от 15:20 часа до 15:35 часа е извършена проверка в СИК 111800100 от двама членове на РИК Ловеч, представители на различни партии и коалиции – Тихомир Йорданов Лилов и Рени Бориславова Миткова, за която е представен доклад с вх. № 456/04.04.2021 г., 15:50 часа. При извършване на проверката е установено, че машината функционира, проследено е машинно гласуване на избирател, което е протекло без проблеми. Сутринта в изборния ден е възникнал технически проблем с машината, който е отстранен от техническо лице, представител на Сиела Норма АД, за което е изготвен протокол.
Председателят предложи проект за решение. Бе проведено гласуване и с 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Петър Кирилов Яшев; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Снежинка Иванова Пенкова;  Клара Сашева Баросова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :


Приема жалба с вх. № 445/04.04.2021 г., 15:23 часа, от Цветелина Николаева Георгиева като кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“ за неоснователна и недоказана.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Заседанието прекъсва в  16:10 часа.

Заседанието продължава в 19:00 часа. Присъстват 13 от 15 члена на комисията. Отсъстват Иван Донев Арабаджиев и Йордан Василев Василев.


17.  Постъпил е сигнал с вх. № 457/04.04.2021 г., 15:52 часа от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска. Сигнализира, че на лицето Полина Димова Тодорова, община Априлци, е издала удостоверение за гласуване на друго място като наблюдател. Полина Димова Тодорова фигурира в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети – „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ /ДА България, ДСБ, Зелено движение/ с пълномощно 63/30.03.2021 г.

Извършена е проверка на изложените обстоятелства. В РИК Ловеч е постъпил Списък с вх. № 269/30.03.2021 г., подаден от коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от пълномощника Атанас Владимиров Трифонов. Посочените в списъка лица са проверени съгласно указанията на ЦИК и и е получено потвърждение на данните. Издадено е решение № 162-НС от 30.03.2021 г. на РИК, с което е публикуван списъка на интернет страницата. РИК Ловеч е изпълнила задължението си да публикува представения от коалицията списък с представители. 

СИК е спазила и правилата за допускане за гласуване на избирателите. В този случай, при представяне на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение № 19-НС/, избирателят е вписан в избирателния списък под чертата на СИК и е подадена декларация по чл. 17 от ИК /Приложение 17-НС/. РИК Ловеч не открива нарушение в действията на СИК при допускане за гласуване. Доколко е налице нарушение свързано с гласуване на лицето в нарушение на правилата на Изборния кодекс, то проверката за това следва да се извърши при условията на Решение № 2352-НС от 30.03.2021 г. на ЦИК от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена след предаването на избирателните списъци.

Доколкото следва да се извърши преценка дали е налице нарушение по повод заявяване и издаване удостоверение за гласуване на друго място, то сигналът следва да бъде изпратен за допълнителна проверка и на Община Априлци.

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; 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 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА по компетентност за проверка сигнал с вх. 457/04.04.2021 г., 15:52 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска.

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

18. Постъпил е сигнал с вх. № 458/04.04.2021 г., 17:02 часа от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител по електронната поща на РИК Ловеч. Сигнализира, че в секция 113400066 с. Старо село, община Троян председателят на комисията Виолета Съева Вълкова съпровожда гласоподаватели /възрастни хора/ в кабината за гласуване с мотив да им помага.
Извършена е проверка на изложените обстоятелства. Изискана е информация от петима различни лица – членове на СИК № 113400066, включително ръководство, застъпници, които присъстват в избирателната секция от различни политически партии и коалиции. Всички лица са категорични, че не са били свидетели на подобно поведение от страна на председателя.

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; 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 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА сигнал с вх. № 458/04.04.2021 г., 17.02 часа, от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител за неоснователен.

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

Заседанието прекъсва в  19:15 часа.

Заседанието продължава в 22:30 часа. Присъстват 15 от 15 члена на комисията. 

19. Постъпил е сигнал с вх. № 474/04.04.2021 г., 20:48 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска. Сигнализира, че на 04.04.2021 г. до 12 часа при провеждане на изборите в община Троян, МИР Ловеч, в СИК № 113400008, 113400010, 113400011, 113400012, 113400021, 113400023, 113400024 е установила, че или има в момента или е имало проблеми с машината и спиране на гласуването. Секциите са посетени от техник на Сиела, но единствено в секции 113400024 е направен констативен протокол. В секции 113400008, 113400010, 113400011, 113400021 няма подписан протокол. Твърди се, че в секция 113400004 е блокирала машината, била е срязана пломбата на захранващия блок, но до момента няма подписан Констативен протокол. Моли за съдействие и решение по сигнала. Сигналът е препратен за проверка с писмо с изх. № 474/04.04.2021 г., 20.48 ч., от Централна избирателна комисия.
Извършена е проверка на изложените обстоятелства. Събрана е информация от общинска администрация Троян, както и от всички посочени секционни избирателни комисии. По отношение на изброените избирателни секции е установено следното:
1.СИК 113400008 проблеми с машината са били предизвикани от използвания дезинфектант, не е преустановявано гласуването, не са били налице технически проблеми, не е съставян и Констативен протокол.
	2.СИК 113400010 са били налице проблеми с машината от блокирана разписка. Проблемът е бил отстранен със съдействието на техници от Сиела Норма АД и е съставен Констативен протокол.
	3.СИК 113400011 не са имали никакви технически проблеми с машината.
	4.СИК 113400012 – имали са проблем с машината от блокирал тъчскрийн. Проблемът е решен с помощта на техник от Сиела Норма АД и е съставен Констативен протокол.
	5.СИК 113400021 – проблем с дисплей на машината. Техник на Сиела Норма АД е извършил смяна на пломбата и е съставен Констативен протокол.
	6.СИК 113400023 – проблем с машината свързан с използвания дезинфектант. Техник е посетил секцията. Няма съставен Констативен протокол
7.СИК 113400024 – проблем с машината свързан с използвания дезинфектант. Техник е посетил секцията. Съставен е Констативен протокол.
8.СИК 113400004 – проблем с машината свързана със зацапване от дезинфектант. Техник е посетил избирателната секция. Няма съставян протокол. Не е рязана и пломбата на машината.
	РИК Ловеч установи, че всички описани проблеми с машинното гласуване през изборния ден са били отстранявани. В повечето случаи проблемите са били предизвикани от използвания дезинфектант. При техническите проблеми са съставяни Констативни протоколи /при сменена пломба, при спиране на машината поради блокиране на разписка/. При това, следва да се има предвид, че сигналът е постъпил значително след приключване на гласуването в посочените избирателни секции и РИК Ловеч няма възможност да даде указания на членовете на СИК във връзка с продължаване работата в секциите.

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; 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 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА сигнал с вх. 474/04.04.2021 г., 20:48 часа, от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Здравка Пейчева Боровска за сведение.

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


Заседанието прекъсва в  22:35 часа.

Заседанието продължава на 05.04.2021г. в 05:50 часа. Присъстват 15 от 15 члена на комисията

20. РИК Ловеч констатира грешно въвеждане на Приемо-предавателна разписка с № 11014009 вместо Предложение за приемно – предавателна разписка за секционна избирателна комисия в избирателна секция №11-18-00-023. Следва да бъде анулирана грешно въведената разписка и да бъдат въведени данните отново.

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; Десислава 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 т. 38, раздел „Процедура по приемане и обработка на протоколите от СИК/ПСИК“ от Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от районните избирателни комисии в изборите за народни представители, насрочени за 04 април 2021 г., приети с Решение № 2248-НС от 18.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъдат внесени корекции от Изчислителния пункт при РИК Ловеч като бъде анулирана Приемо-предавателна разписка № 11014009 за секционна избирателна комисия в избирателна секция № 11-18-00-023 за избиране на народни представители на 04.04.2021 г. и бъдат въведени наново данните.

Заседанието прекъсва в  05:55 часа.

Заседанието продължава в 16:40 часа. Присъстват 15 от 15 члена на комисията

21. Следва да се приеме решение за приключване на работата на изчислителния пункт. 
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; Десислава 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 т. 41, Раздел Е - „Процедура по установяване от РИК на резултатите от гласуването в района“ от Методически указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от районните избирателни комисии в изборите за народни представители, насрочени за 04 април 2021 г., приети с Решение № 2248 – НС от 018.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, 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 04 април 2021 г.

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

Заседанието се закри в 16.45 ч.



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



