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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 23/20 ноември 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 20 ноември 2021 г., от 18.05 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
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Петя Цанкова Стоянова

Иван Донев Арабаджиев

Анна Дочева Михайлова

Рени Бориславова Миткова

Фатме Юсеинова Моллова

Севдие Шефкат Кулаалиева

Мариана Михайлова Иванова

	Присъстват 9 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Валентин Георгиев Вълев, Клара Сашева Баросова, Велислава Атанасова Карадобрева и Ивайло Валентинов Георгиев. 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. Публикуване на интернет страницата на РИК Ловеч на списък с упълномощени представители за участие при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.;
2. Заличаване на представител;
3. Промени в състава на секционни избирателни комисии при произвеждане на втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 21 ноември 2021г.;
4. Разни.

Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; 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:

Постъпил е Списък с вх. № 429/20.11.2021 г., подаден от „Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Маринова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.” представляван от пълномощника Ивелина Бориславова Ангелова. Списъкът съдържа 134 (сто тридесет и четири) упълномощени представители на инициативния комитет за участие при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г. Извършена е проверка на представените списъци и е получено потвърждение за коректност на данните на лицата.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” ((Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъде публикуван на интернет страницата на Районна избирателна комисия Ловеч списък, съдържащ 134 (сто тридесет и четири) упълномощени представители на „Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Маринова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.” за участие при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г., съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.

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

Точка втора:

Постъпила е молба с Вх. № 432/20.11.2021 г. от Мария Денчева Динова упълномощен представител на „Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в изборите на 14 ноември 2021 г.”, с която се иска заличаване на Йоана Венциславова Найденова като представител на „Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в изборите на 14 ноември 2021 г.”

РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на „Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в изборите на 14 ноември 2021 г.” е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 217 – ПВР/НС от 19.11.2021 г. Сред упълномощените представители в списъка е лицето Йоана Венциславова Найденова с притежаващо пълномощно ИК -  217/ 19.11.2021 г. С оглед изричното желание на инициативния комитет следва лицето да бъде заличено от списъка на упълномощените представители.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и 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 „Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в изборите на 14 ноември 2021 г.” Йоана Венциславова Найденова, ЕГН *** с пълномощно ИК -  217/ 19.11.2021 г. във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г. 

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

Точка трета:

1. Постъпило е Предложениe с вх. № 421/19.11.2021 г. от Марин Маринов Ичев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900016, като на мястото на	Таня Красимирова Михайлова  –  член, да бъде назначена Боряна Христова Василева. След проверка на изложените обстоятелства, се установи че Таня Красимирова Михайлова е регистрирана като наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14.11.2021 г. от Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ под № 563 с Решение № 921-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на ЦИК с издадено Удостоверение № 10-3089-ПВРНС от 12.11.2021 г. 

Същевременно съгласно т. 20 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите. Налице е несъвместимост за участие в изборите на посоченото лице като член на СИК и същото следва да бъде заменено с предложено от коалицията лице.	

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и 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 № 111900016 – с. Дъбен

ОСВОБОЖДАВА Таня Красимирова Михайлова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Боряна Христова Василева 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. № 426/20.11.2021 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на ПП ДПС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800032, като на мястото на Анета Бориславова Ангелова – член, да бъде назначена Йоана Константинова Тонкова.Приложена е молба за освобождаване от Анета Бориславова Ангелова. 

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова)  и 0 „Против” и 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 № 111800032 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Анета Бориславова Ангелова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Йоана Константинова Тонкова с ЕГН ***.

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

3. Постъпили са Предложения с вх. № 428/20.11.2021 г. от Атанас Владимиров Трифонов и Васил Панчев Мандев като упълномощени представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800019, като на мястото на Нели Христова Тодорова – секретар да бъде назначен Стелиян Рангелов Тошев. Приложена е молба за освобождаване от Нели Христова Тодорова.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова)  и 0 „Против” и 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 № 111800019 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Нели Христова Тодорова с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Стелиян Рангелов Тошев 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. № 431/20.11.2021 г. от Мария Денчева Динова като упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400013, като на мястото на Ивелина Минкова Василева – член, да бъде назначен Васил Нивалинов Недялков. Приложена е молба за освобождаване от Ивелина Минкова Василева.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова)  и 0 „Против” и 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 № 113400013 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Ивелина Минкова Василева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Васил Нивалинов Недялков с ЕГН ***.

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

5. Постъпило е Предложениe с вх. № 430/20.11.2021 г. от Марин Маринов Ичев като упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800084, като на мястото на Светла Маринова Басарска – зам. председател, да бъде назначена Дафина Христова Кисова; в състава на СИК с № 111800092, като на мястото на Паулина Цанкова Василева – член, да бъде назначена Бисерка Николаева Варадинова. Приложени са молби за освобождаване от Светла Маринова Басарска и Паулина Цанкова Василева.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова)  и 0 „Против” и 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 № 111800084 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Светла Маринова Басарска с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Дафина Христова Кисова с ЕГН ***;


В СИК № 111800092 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Паулина Цанкова Василева с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Бисерка Николаева Варадинова с ЕГН ***.

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

6. Постъпило е Предложение с вх. № 433/20.11.2021 г. от Цветелина Маринова Врабевска като упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113300015, като на мястото на Галина Борисова Христова –  член, да бъде назначена Красимира Христова Найденова. Приложена е молба за освобождаване от Галина Борисова Христова. 

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова)  и 0 „Против” и 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 № 113300015 – с. Голям Извор

ОСВОБОЖДАВА Галина Борисова Христова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Красимира Христова Найденова с ЕГН ***.

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

7. Постъпило е Предложение с вх. № 435/20.11.2021 г. от Любен Илиев Василев като упълномощен представител на ПП ДПС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113800010, като на мястото на Йоко Найденов Василев – член, да бъде назначен Найден Василев Найденов. Приложена е малба за освобождаване от Найден Василев Найденов. 

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова)  и 0 „Против” и 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 № 113800010 – с. Дъбравата

ОСВОБОЖДАВА Йоко Найденов Василев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Найден Василев Найденов с ЕГН ***.

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

8. Постъпило е Предложение с вх. № 436/20.11.2021 г. от Цветелина Николаева Георгиева като упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900020, като на мястото на Делян Андрианов Деянов – председател, да бъде назначена Мария Цветкова Лилова.  Приложена е молба за освобождаване от Делян Андрианов Деянов.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Петя Цанкова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Анна Дочева Михайлова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова)  и 0 „Против” и 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 № 111900020 – с. Дерманци

ОСВОБОЖДАВА Делян Андрианов Деянов с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Мария Цветкова Лилова 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 18.15 часа.

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

