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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 9/18 септември 2022 г.
	
от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 18 септември 2022 г., от 17.15 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, зала 1109, се проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентин Георгиев Вълев
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Десислав Стефанов Гецов
 
Любен Иванов Раев
 
Мария Бончева Йорданова
Анна Дочева Михайлова
 
Зюлейха Мустафова Терзиева
Евгения Асенова Иванова

	Присъстват 9 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Ивелина Георгиева Иванова, Иван Донев Арабаджиев, Ивайло Валентинов Георгиев и Севдие Шефкат Кулаалиева. 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. 
Заседанието на РИК Ловеч бе открито от Председателя, който оповести следния проект на дневен ред:
1. Разглеждане на жалби и сигнали;
2. Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г;
3. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания с обхват на територията на община Угърчин в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
4. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г;
5. Разни.
	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.
Точка първа:

Постъпил е сигнал с вх. № 94/16.09.2022 г., 08:21 часа от Кирил Бинев – Председател на Национална федерация „Култура“ при Конфедерация на труда „Подкрепа“. Сигналът е препратен по компетентност на РИК Ловеч от Централна избирателна комисия с писмо с изх. № НС-15-147 от 15.09.2022 г. Посочва се, че на 13 септември в гр. Ловеч след премиерното представление на пиесата „Слуга на двама господари“, директорът на театъра г-жа Биляна Петрова, изказва благодарности пред публиката на екипа осъществил постановката и без никаква връзка, изказва благодарности на Коалиция ГЕРБ-СДС, специални благодарности на водача на листата и кандидат – депутат г-н Николай Нанков, като също се подчертава, че е от коалицията, както и на редица кметове от Област Ловеч, като след всяко име се повтаря тяхната принадлежност към ПП ГЕРБ. Посочва, че и в края на м. октомври 2021 г. след представление на Театъра и по време на посещение на кандидат-президента Анастас Герджиков в гр. Ловеч по същия начин са изказани благодарности на Политическа партия ГЕРБ за осигурени бързи тестове за Ковид за представлението. Счита, че подобни изказвания от сцената на Държавен културен институт по време на предизборна кампания са в нарушение на чл. 182 от ИК. 
Г-н Петко Петков, напуска залата.
	РИК Ловеч разгледа изложените в сигнала обстоятелства. Съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК, не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК съдържа легална дефиниция на понятието „предизборна агитация“. Съгласно разпоредбата „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите. Понятието е дефинирано по детайлно в относимото Решение № 1322-НС от 23.08.2022 г. на ЦИК касаещо условията и реда за провеждане на предизборна кампания като в т. 6 се посочва, че „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Т.е. категорично понятието „предизборна агитация“ се отнася за призив за подкрепа или съответно за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. В случая обаче, дори не се посочва наличие на призив за подкрепа или съответно за неподкрепа за конкретен кандидат от страна на г-жа Биляна Петрова. Видно от сигнала се касае за изказване на благодарности, а не призиви за подкрепа на партия, коалиция или кандидат. Само по себе си наименованието на партия и коалиция, без да се съдържа призив за подкрепа, не е агитация по смисъла на кодекса (по аналогия от разпоредбата на § 1, т. 17, изр. 2 от ДР на ИК).
Поради изложеното, в конкретния случай, не се представиха и събраха доказателства за извършване на предизборна агитация в нарушение на правилата на Изборния кодекс.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА сигнал с вх. № 94/16.09.2022 г., 08.21 часа, подаден от Кирил Бинев – Председател на Национална федерация „Култура“ при Конфедерация на труда „Подкрепа“, за неоснователен.

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

Точка втора:

1. Постъпило е писмо с вх. № 96/16.09.2022 г. с приложена Заповед № З-1604/16.09.2022 г. на г-жа Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, с която се образува избирателна секция на територията на община Ловеч за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. Утвърден е номер, обхват и адрес на секцията.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единен номер на избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, с подвижна избирателна кутия на територията на община Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. – 111800107.

	ОПРЕДЕЛЯ брой на членовете на СИК № 111800107 – 7 члена.


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

Точка трета:

Постъпило е Предложение за състава на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Угърчин от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин, заведено с вх. № 90/14.09.2022 г., 14:54 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК – 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; 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 № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционната избирателна комисия. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на ПСИК на територията на общината.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл.72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания с № 113600014 в община Угърчин в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото решение. 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Точка четвърта:

1. Постъпило е Предложение с вх. № 98/16.09.2022 г. от Ивелина Бориславова Ангелова като упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800020, като на мястото на Таня Станчева Кунчева – секретар, да бъде назначена Ваня Петрова Тодорова и в СИК с № 111800052, като на мястото на Добрина Данаилова Андреева – член, да бъде назначена Зюлейха Ешреф Кара. Приложени са молби за освобождаване от Таня Станчева Кунчева и Добрина Данаилова Андреева.  
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800020 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Таня Станчева Кунчева с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Ваня Петрова Тодорова с ЕГН ***;


В СИК № 111800052 – с. Малиново

ОСВОБОЖДАВА Добрина Данаилова Андреева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Зюлейха Ешреф Кара 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. № 97/16.09.2022 г. от Иванка Дянкова Ралчевска като упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400036, като на мястото на Маргарита Стефанова Банкова – зам. председател, да бъде назначен  Свилен Любомиров Зехиров, в състава на СИК с № 113400046, като на мястото на Ангелинка Тодорова Иванова - член, да бъде назначен Илиян Костадинов Иванов и в състава на СИК с № 113400047, като на мястото на Цветомир Борисов Цанев – член, да бъде назначен Станимир Станчев Цочев. Приложени са молби за освобождаване от Маргарита Стефанова Банкова, Ангелинка Тодорова Иванова и Цветомир Борисов Цанев. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл.72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400036 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Стефанова Банкова с ЕГН *** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Свилен Любомиров Зехиров с ЕГН ***;

В СИК № 113400046 – с. Добродан

ОСВОБОЖДАВА Ангелинка Тодорова Иванова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Илиян Костадинов Иванов с ЕГН ***;

В СИК № 113400047 – с. Дълбок Дол

ОСВОБОЖДАВА Цветомир Борисов Цанев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение;

   НАЗНАЧАВА за член Станимир Станчев Цочев 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. № 102/17.09.2022 г. от Красимира Маринова Цекова като упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800007, като на мястото на Габриела Свиленова Йорданова – член, да бъде назначена Анка Кирова Ластарджиева; в СИК с № 111800060, като на мястото на Пламен Николаев Макавеев – член, да бъде назначена Деница Иванова Вълкова; в СИК с № 111800070, като на мястото на Анна Стоянова Ангелова – член, да бъде назначена Галина Додева Късевска; в СИК с № 111800029, като на мястото на Анка Кирова Ластарджиева – член, да бъде назначена Надка Евтимова Василева; в СИК с № 111800019, като на мястото на Кристиян Светломиров Киров – член, да бъде назначена Петя Димитрова Николова; в СИК с № 111800058, като на мястото на Елизабет Даниелова Борджиева – член, да бъде назначена Катя Георгиева Божинова; в СИК с № 111800104, като на мястото на Надежда Михайлова Зюмбюлска – член, да бъде назначен Дончо Ангелов Зюмбюлски; в СИК с № 111800098, като на мястото на Магдалена Дончева Николова – член, да бъде назначен Борислав Георгиев Начков; в СИК с № 111800017, като на мястото на Христо Радославов Гатев – член, да бъде назначен Тодор Пламенов Тодоров; в СИК с № 111800022, като на мястото на Рени Радославова Макавеева – член, да бъде назначен Пламен Николаев Макавеев. Приложени са молби за освобождаване от Пламен Николаев Макавеев, Анна Стоянова Ангелова, Анка Кирова Ластарджиева, Кристиян Светломиров Киров, Елизабет Даниелова Борджиева, Надежда Михайлова Зюмбюлска, Магдалена Дончева Николова, Христо Радославов Гатев и Рени Радославова Макавеева. По отношение на Габриела Свиленова Йорданова – същата не отговаря на изискванията на чл. 95 от ИК, а именно лицето няма право да гласува в съответния вид избор към датата на предложението и съответно назначаването й.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл.72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800007 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Габриела Свиленова Йорданова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Анка Кирова Ластарджиева с ЕГН ***;


В СИК № 111800060 – с. Сливек

ОСВОБОЖДАВА Пламен Николаев Макавеев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Деница Иванова Вълкова с ЕГН ***;


В СИК № 111800070 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Анна Стоянова Ангелова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Галина Додева Късевска с ЕГН ***;


В СИК № 111800029 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Анка Кирова Ластарджиева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Надка Евтимова Василева с ЕГН ***;


В СИК № 111800019 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Кристиян Светломиров Киров с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Петя Димитрова Николова с ЕГН ***;


В СИК № 111800058 – с. Казачево

ОСВОБОЖДАВА Елизабет Даниелова Борджиева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член Катя Георгиева Божинова с ЕГН ***;


В СИК № 111800104 – с. Сливек

ОСВОБОЖДАВА Надежда Михайлова Зюмбюлска с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Дончо Ангелов Зюмбюлски с ЕГН ***;


В СИК № 111800098 – с. Изворче

ОСВОБОЖДАВА Магдалена Дончева Николова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Борислав Георгиев Начков с ЕГН ***;


В СИК № 111800017 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Христо Радославов Гатев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Тодор Пламенов Тодоров с ЕГН ***;


В СИК № 111800022 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Рени Радославова Макавеева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Пламен Николаев Макавеев 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 17.30 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/
		
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

