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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 19/02 октомври 2022 г.
	
от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 02 октомври 2022 г., от 08.25 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:
Ивелина Георгиева Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентин Георгиев Вълев
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Десислав Стефанов Гецов

Мария Бончева Йорданова
Иван Донев Арабаджиев
 
Зюлейха Мустафова Терзиева
Севдие Шефкат  Кулаалиева
Ивайло Валентинов Георгиев
Евгения Асенова Иванова

Присъстват 11 от общо 13 члена на Комисията.  Отсъстват Любен Иванов Раев и Анна Дочева Михайлова.
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. № 280/02.10.2022 г. от Атанас Владимиров Трифонов като упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800069, като на мястото на Павлина Маринова Пейкова – секретар да бъде назначена Елена Пламенова Якимова. РИК Ловеч съобрази ,че с решение № 198 от 01.10.2022 г. Павлина Маринова Пейкова е освободена от задълженията си като длъжностно лице в изборите на 02 октомври 2022г.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 № 111800069 – гр. Ловеч

НАЗНАЧАВА за секретар Елена Пламенова Якимова 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. № 281/01.10.2022 г. от Венцислав Трифонов Трифонов като упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900027, като на мястото на Филип Данаилов Вълчанов – член да бъде назначен Трифон Велиславов. Приложена е молба за освобождаване от Филип Данаилов Вълчанов.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 № 111900027 – с. Карлуково	

ОСВОБОЖДАВА Филип Данаилов Вълчанов с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Трифон Велиславов Трифонов 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. № 282/02.10.2022 г. от Ивелина Бориславова Ангелова като упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800074, като на мястото на Величка Стоянова Стоянова– член, да бъде назначен Веселин Николаев Бозов. Приложена е молба за освобождаване от Величка Стоянова Стоянова.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 № 111800074– с. Владиня

ОСВОБОЖДАВА Величка Стоянова Стоянова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Веселин Николаев Бозов 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. № 284/02.10.2022 г. от Зюлфие Исинова Апостолова като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800051, като на мястото на Силвия Пламенова Петрова – секретар , да бъде назначена Виктория Събчева Дякова. Приложена е молба за освобождаване от Силвия Пламенова Петрова.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 № 111800051 – с. Брестово

ОСВОБОЖДАВА Силвия Пламенова Петрова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар Виктория Събчева Дякова с ЕГН ***.

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

5. Постъпила е молба с Вх. № 283/02.10.2022 г. от Исмаил Мехмедов Исмаилов, с която се иска да бъде заличена като представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 119–НС от 26.09.2022 г. Сред упълномощените представители в списъка е и горепосоченото лице, притежаващо пълномощно № 77 – 45. С оглед изричното желание на лицето следва да бъде заличено от списъка на упълномощените представители.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл 124, ал 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И:
ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Исмаил Мехмедов Исмаилов, ЕГН ***, с пълномощно № 77 – 45 в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
6. В избирателна секция № 111800070 – гр. Ловеч специализираното устройство за машинно гласуване /СУЕМГ/ не е стартирало работа в началото на изборния ден. Представен е Констативен протокол /Приложение 4 от методическите указания/ и Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 от ИК /Приложение 5 от методическите указания/. Посочено е, че „нечувствителност на сензорния екран, невъзможност да се въведе ПИН“. Изпратено е и Писмо с изх. № 26 от 02.10.2022 г. до ЦИК съгласно указанията, за предварително съгласуване с ЦИК преди приемане на решение от РИК Ловеч. Получено е одобрение от ЦИК.

Наред с това, с Решение № 158-НС от 29.09.2022 г. на РИК Ловеч е определено, че РИК с нарочно решение уведомява Кмета на съответната община да бъдат предадени на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 1, раздел VI „Действия на СИК в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване“ от Методическите указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15.09.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРЕУСТАНОВЯВА се гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване в избирателна секция № 111800070 – гр. Ловеч като СИК  следва да премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Кметът на Община Ловеч да извърши всички необходими действия по приемане от Председателя на СИК № 111800070 на формуляр от секционен протокол Приложение № 82-НС-м, както и формуляр на Протокол Приложение 9-НС към методическите указания и предаване на формуляр от секционен протокол Приложение № 83-НС-хм и формуляр от секционен протокол Приложение № 84-НС-кр.

СИК следва да попълни първо получения протокол Приложение № 84-НС-кр /поради липса на контролни разписки ще са нулеви стойности на съответните места/, след което да извърши преброяване на хартиените бюлетини и да попълни получения протокол Приложение № 83-НС-хм.

Протоколът Приложение № 84-НС-кр е неразделна част от протокола приложение № 83-НС-хм.

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

7. Получена е информация в РИК Ловеч от Председателя на СИК 111900023 – с. Ъглен, че секретаря на СИК не се е явил – Янко Иванов Иванов Председателят е успял да осъществи контакт със секретаря и той е заявил, че няма да участва. Информацията е потвърдена от общинска администрация. Лицето е предложено от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и представителят на партията е потвърдил, че няма предложение за замяна. Съгласно чл. 229, ал. 3 от ИК когато отсъства секретарят на СИК, РИК Ловеч назначава член на СИК за секретар.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) 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 № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900023 – с. Ъглен

ОСВОБОЖДАВА Янко Иванов Иванов с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение;

ОСВОБОЖДАВА Веско Антимов Весков с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Веско Антимов Весков с ЕГН ***.

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

Заседанието се прекъсва в 08.35 часа.

Заседанието продължава в 10.05 часа. Присъстват 11 от 13 члена на РИК Ловеч. Отсъстват Любен Иванов Раев и Анна Дочева Михайлова.

8.   Постъпила е молба с Вх. № 288/02.10.2022 г. от Виктория Събчева Дякова, с която иска да бъде освободена като застъпник от ПП „ДПС“.
РИК – Ловеч констатира, че с Решение № 120 – НС от 27.09.2022 г. са регистрирани застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“, сред които с № 39 е регистрирана и молителката Виктория Събчева Дякова. С оглед изричното желание на молителката, регистрацията й следва да бъде заличена.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) 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 Виктория Събчева Дякова, ЕГН ***, като застъпник на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 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.

9. Постъпило е Предложение с вх. № 286/02.10.2022 г. от Зюлфие Исинова Апостолова като упълномощен представител на ПП ДПС. Иска се извършване на промяна в състава на ПСИК с № 113600014, като на мястото на Бистра Димитрова Ангелова – член, да бъде назначена Руска Милчева Иванова. Приложена е молба за освобождаване от Бистра Димитрова Ангелова.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 ПСИК № 113600014 – гр. Угърчин

ОСВОБОЖДАВА Бистра Димитрова Ангелова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Руска Милчева Иванова с ЕГН ***.

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

10. Постъпило е Предложение с вх. № 290/02.10.2022 г. от Искрен Цветославов Арабаджиев като упълномощен представител на КП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400019, като на мястото на Георги Радословов Ненов – член да бъде назначен Ивайло Петров Стефанов. Смяната на посочения по-горе член на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си като длъжностно лице в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на партията.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 № 113400019 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Георги Радославов Ненов с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Ивайло Петров Стефанов с ЕГН ***.

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

11. Постъпило е предложение с вх. № 291 от 02.10.2022 г. от Ивелина Ангелова като пълномощник, представляващ Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за замяна на председател в СИК 111900002 като се иска да бъде освободена Нели Димитрова Тодорова като председател на СИК и да бъде назначена Нина Стефанова Димитрова. Приложена е молба за освобождаване от Нели Димитрова Тодорова.
Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
В СИК № 111900002 – гр. Луковит

ОСВОБОЖДАВА Нели Димитрова Тодорова с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Нина Стефанова Димитрова с ЕГН ***.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

12. Постъпила е жалба с вх. № 285/02.10.2022 г., 08:50 ч. от Цвета Янчева Попова. Твърди, че е налице нарушение в СИК 111900002 – гр. Луковит като председателят на СИК Нели Димитрова Тодорова е съпруга на кандидат за народен представител. Моли за разглеждане на сигнала и предприемане на мерки. 
РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства. С Решение № 66-НС 31.08.2022 г. от  на РИК Ловеч е назначена за председател на СИК 111900002 Нели Димитрова Тодорова, ЕГН 7205227276, от квотата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Изискана е проверка от общинска администрация Луковит. Получен е отговор с вх. № 289 от 02.10.2022 г. от А. Антонова, гл. експерт АПИОФСД, от който е видно, че Нели Димитрова Тодорова, ЕГН 7205227276, е със сключен граждански брак съгласно Акт за брак 59 от 26.08.1990 г. с Тодор Иванов Тодоров, ЕГН 6507183026. С Решение № 49-НС от 29.08.2022 г. на РИК Ловеч е регистрирана и обявена кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  и под № 7 в нея е и Тодор Иванов Тодоров. За посочената проверка е уведомен представител на засегнатата коалиция – КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. В тази връзка е постъпило предложение вх. № 291 от 02.10.2022 г. от Ивелина Ангелова като пълномощник на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с искане за замяна в СИК 111900002 като бъде освободена Нели Димитрова Тодорова и бъде назначена Нина Димитрова Стефанова. Приложена е и молба за освобождаване от лицето. Извършена е исканата смяна с решение на РИК Ловеч. Поради това не е налице към момента описаното обстоятелство и жалбата следва да се остави без разглеждане.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 :
Оставя без разглеждане жалба с вх. № 285/02.10.2022 г., 8:50 ч., от Цвета Янчева Попова.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Заседанието се прекъсва в 10.15 часа.

Заседанието продължава в 12.05 часа. Присъстват 9 от 13 члена на РИК Ловеч. Отсъстват  Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев, Любен Иванов Раев и Анна Дочева Михайлова.

13.  Постъпило е Предложение с вх. № 293/02.10.2022 г. от Искрен Цветославов Арабаджиев като упълномощен представител на КП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400050, като на мястото на Нели Петрова Кинова – член да бъде назначена Христиана Маринова Хубчева и в състава на СИК с № 113400059, като на мястото на Антоанета Мариянова Герджикова – член, да бъде назначена Нели Петрова Кинова. Смяната на посочените по-горе членове на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си като длъжностни лица в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Десислав Стефанов Гецов; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 1 „Против” (Петко Георгиев Петков), 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 № 113400050 – с. Орешак

ОСВОБОЖДАВА Нели Петрова Кинова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Христиана Маринова Хубчева с ЕГН ***;

В СИК № 113400059 – с. Врабево

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Мариянова Герджикова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Нели Петрова Кинова с ЕГН ***.

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

Заседанието се прекъсва в 12.10 часа.


Заседанието продължава в 16.10 часа. Присъстват 8 от 13 члена на РИК Ловеч. Отсъстват  Десислав Стефанов Гецов, Мария Йорданова Бочева, Иван Донев Арабаджиев, Ивайло Валентинов Георгиев и Евгения Асенова Иванова.


14. Постъпила е молба с Вх. № 294/02.10.2022 г. от Руска Милчева Иванова, с която се иска да бъде заличена като представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 119–НС от 26.09.2022 г. Сред упълномощените представители в списъка е и горепосоченото лице, притежаващо пълномощно № 77 – 109. С оглед изричното желание на лицето следва да бъде заличено от списъка на упълномощените представители.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл 124, ал 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:  
ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Руска Милчева Иванова, ЕГН ***, с пълномощно № 77 – 109 в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
15. Постъпил е сигнал с вх. № 295/02.10.2022 г., 14:51 ч. от Зоя Бадева, препратен по компетентност от ЦИК на имейла на РИК Ловеч. Подателят на сигнала Зоя Бадева твърди, че в с. Рибарица, обл. Ловеч, Старчески дом – „Планински рай“, управителката на старческия дом в срока е подготвила заявления за промяна на настоящия адрес. Същевременно в списъка в старческия дом не е включено лицето и тя не може да гласува. Изразява претенции да гласува, тъй като чрез управителката е подала заявление в законовия срок.
РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства. Извършена е проверка от представители на РИК в общинска администрация гр. Тетевен относно статута и избирателните права на лицето, за което е постъпил доклад с вх. № 296 от 02.10.2022 г., 15:40 ч. Посочва се, че лицето Зоя Бадева е включена в избирателен списък на ПСИК № 113300042 – гр. Тетевен. Вписването е въз основа на подадено заявление от избирателката. 
На  ПСИК е указано да посети отново Старчески дом „Планински рай“. В доклада се посочва, че е извършена и проверка в СИК 113300042 и е установено, че г-жа Зоя Бадева фигурира в списъка по настоящ адрес и указанието ще бъде изпълнено.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова, Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
УКАЗВА НА СИК 113300042 да спазва правилата по допускане до гласуване на избирателите, вписани в избирателния списък по настоящ адрес.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Заседанието се прекъсва в 16.15 часа.

Заседанието продължава в 18.10 часа. Присъстват 10 от 13 члена на РИК Ловеч. Отсъстват Петко Георгиев Петков, Иван Донев Арабаджиев и Евгения Асенова Иванова.
  
	
16.  Постъпил е на електронната поща на РИК Ловеч сигнал с вх. № 298/02.10.2022 г., 17:00 ч. от Михаил Милков Михайлов. Подателят изразява неодобрението си от начина, по който е разположена изборната машина в избирателна секция 111900003, гр. Луковит, училище „Ал. Константинов“, ул. „Възраждане“№ 104. Според него положението е такова, че зад машината има наблюдателна камера, която е част от системата за видео наблюдение на класната стая. Насочеността на камерата може да компрометира анонимността на вота. Подателят моли да се има предвид съществуването на подобни подредби/ситуации и да се изработят мерки за предотвратяването им. Предлага да се създадат изрични предписания за подредбата на изборните секции, така че екраните на машините да не попадат в обсега на съществуващи наблюдателни камери, което би направило изборният процес по-комфортен и спокоен за гласоподавателите.  
РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства. Извършена е проверка със съдействието на Община Луковит на място в избирателна секция № 111900003, за което е представен доклад с вх. № 299/02.10.2022 г. от представител на РИК. Проведен е и разговор с Председателя на СИК 111900003, която обясни, че на 02.10.2022 г. около 10:00 часа,  гласоподавател е изразил недоволство, че в избирателната секция има наблюдателна камера – част от системата за видеонаблюдение, но камерата не работи, а и ъгълът под който се намира спрямо специализираното устройство за електронно машинно гласуване не позволява да се види екрана на машината и да се разкрие тайната на вота. На следващо място, постъпил е отговор от Камелия Василева – Секретар на Община Луковит с вх. № 300/02.10.2022 г., 17:56 ч. Посочва, че е извършена проверка на място и е установено, че камерата за видеозаснемане е разположена по начин, който не позволява заснемането на вота на избирателите. За по-голяма сигурност и със съгласието на Ръководството и членовете на СИК 111900003 е променено разположението на машината като е преместена в друг ъгъл, почти с гръб към камерата. След извършената проверка, РИК Ловеч констатира, че не е допуснато нарушаване на тайната на вота. СИК и общинска администрация допълнително са предприели действия по промяна подреждането в избирателната секция за осигуряване на спокойствието на избирателите в изборния ден.
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; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
Оставя без разглеждане сигнал с вх. № 298/02.10.2022 г., 17:00 ч., от Михаил Милков Михайлов.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Заседанието се прекъсва в 18.15 часа.


Заседанието продължава на 03.10.2022 г. в 04.00 часа. Присъстват 13 от 13 члена на РИК Ловеч. 

17. РИК Ловеч трябва да приеме решение за приключване работата в изчислителния пункт. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 13 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; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, 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 02 октомври 2022 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
				
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 04.05 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

