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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 9/21 октомври 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 21 октомври 2021 г., от 17.40 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:
Клара Сашева Баросова
ЧЛЕНОВЕ:
Велислава Атанасова Карадобрева

Анна Дочева Михайлова
 
Иван Донев Арабаджиев
 
Рени Бориславова Миткова

Ивайло Валентинов Георгиев
 
Фатме Юсеинова Моллова

Севдие Шефкат Кулаалиева

Мариана Михайлова Иванова


	Присъстват 10 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Валентин Георгиев Вълев, Петко Георгиев Петков и Петя Цанкова Стоянова. 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. Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания и избирателни секции на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето.
2. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;
3. Разни.

Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Велислава Атанасова Карадобрева; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова 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:

Постъпило е писмо с вх. № 102/21.10.2021 г. от Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, с приложена Заповед № 1869/21.10.2021 г. за образуване на избирателни секции за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация на територията на община Ловеч и за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Утвърден е номер, обхват и адрес на секциите.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За“ (Валентина Стефанова Недялкова; Клара Сашева Баросова; Велислава Атанасова Карадобрева; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 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 поставени под изолация съгласно Закона за здравето и Заповед № 424/20.10.2021 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 111800108 и определя броя на членовете - 7 члена.
	Формира и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация на територията на община Ловеч, съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 111800109 и определя броя на членовете – 3 члена.
	Формира и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 111800110 и определя броя на членовете – 7 члена.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.




Точка втора:

Постъпило е Предложение с вх. № 101/21.10.2021 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800076, като на мястото на Георги Димитров Апостолов – член, да бъде назначен Трифон Вълев Вълев, в СИК с № 111800040, като на мястото на Айлин Назимова Мустафова – член, да бъде назначена Цветина Станиславова Добревска и в СИК с № 111800106, като на мястото на Тони Ангелов Тодоров – член, да бъде назначена Съдика Хасанова Чаушева. Приложени са молби за освобождаване от Георги Димитров Апостолов, Айлин Назимова Мустафова и Тони Ангелов Тодоров. 
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 10 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
В СИК № 111800076 – с. Дойренци

ОСВОБОЖДАВА Георги Димитров Апостолов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Трифон Вълев Вълев с ЕГН ***;

В СИК № 111800040 – с. Горан

ОСВОБОЖДАВА Айлин Назимова Мустафова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цветина Станиславова Добревска с ЕГН ***;

В СИК № 111800106 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Тони Ангелов Тодоров с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Съдика Хасанова Чаушева с ЕГН ***.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.45 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Клара Баросова/

