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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 14/12 октомври 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 12 октомври 2019 г., от 17.00 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 22, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стойо Иванов Ковачев
ЧЛЕНОВЕ:
Илица Тодорова Петрова
 
Йордан Василев Василев

Анна Дочева Михайлова
 
Румен Петров Ралчев

Таня Димитрова Георгиева
 
Антоанета Дончева Борджиева

Мариетка Енева Боджакова

	Присъстват 9 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Алие Мутова Хасанова, Петко Георгиев Петков, Десислав Стефанов Гецов, Филип Игнатов Филипов. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет страницата на ОИК Ловеч за датата и часа на заседанието, както и проект на дневен ред. Същото е поставено и на видно място на информационното табло на ОИК Ловеч. 

Присъстват повече от половината членове, поради което на основание чл. 85, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум. Председателят откри заседанието на ОИК Ловеч.

Председателят оповести следния проект на дневен ред:
1. Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
2. Определяне броя на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия; формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия;  определяне броя на членовете на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
3. Разглеждане на жалби и сигнали;
4. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против”, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.

Точка първа:

ОИК Ловеч следва да оповести мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и на основание чл. 87, ал. 1, т. 11 и чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 953-МИ/ 04.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъдат оповестени чрез средствата за масово осведомяване на територията на община Ловеч, както и чрез публикуване в интернет страницата на ОИК Ловеч мерките, позволяващи на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

				
Точка втора:

Председателят докладва, че съгласно Писмо с вх. № 103 от 12.10.2019 г. от Секретар на Община Ловеч към 17.00 часа на 12.10.2019 г. са подадени 35 (тридесет и пет) заявления по чл. 37 от Изборния кодекс. ОИК Ловеч следва да определи броя на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, да се формира и утвърди единния номер и да се определят броя на членовете на ПСИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против“ и на основание чл. 87, ал. 1, т. 7, чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ една избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Ловеч;

ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единен номер на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия: 111800108.

ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 111800108 – 7 члена. 

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


Точка трета:

1. Председателят докладва, че във връзка с изпълнение на Решение № 115-МИ от 08.10.2019 г. и Решение № 116-МИ от 08.10.2019 г. на ОИК Ловеч е извършена последваща проверка от представители на ОИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции: Анна Дочева Михайлова, Таня Димитрова Георгиева и Десислав Стефанов Гецов. Представен е доклад, от който е видно, че върху билборда, изобразяващ кандидата за кмет на община Ловеч Радина Банкова, поставен на ул. „Доктор Съйко Съев“ и върху билборда поставен на бул.“Мизия“, между ПГМЕТ и кръгово движение в посока на движение към центъра на град Ловеч е поставена информация за издателя на агитационния материал, с което е отстранено нарушението на чл. 183, ал. 1 от ИК. Поради отстраняване на нарушението, не е необходимо изпращане на Решение № 115-МИ от 08.10.2019 г. и Решение № 116-МИ от 08.10.2019 г. на ОИК Ловеч за изпълнение на Кмет на Община Ловеч. 
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против“ и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч 

Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклад с вх. № 101/11.10.2019 г. на членовете на ОИК Ловеч във връзка с отстраняване на нарушенията, констатирани с Решение № 115-МИ от 08.10.2019 г. и Решение № 116-МИ от 08.10.2019 г. на ОИК Ловеч.

Приема да не се изпраща за изпълнение на Кмета на Община Ловеч Решение № 115-МИ от 08.10.2019 г. и Решение № 116-МИ от 08.10.2019 г. на ОИК Ловеч поради отстраняване на нарушението.

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

2. Председателят докладва, че във връзка с постъпило сведение от упълномощен представител на ПП ГЕРБ за отстранено нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, установено с Решение № 120-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК Ловеч, е инициирана повторна проверка от представители на ОИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции: Таня Димитрова Георгиева, Десислав Стефанов Гецов и Анна Дочева Михайлова, по сигнал с вх. № 90/10.10.2019 г. на Данчо Костов Заверджиев – кандидат за общински съветник. Представен е доклад с вх. № 102/11.10.2019 г., от който е видно, че на поставен агитационен материал, представляващ билборд изобразяващ Корнелия Маринова – кандидат за кмет на Община Ловеч, регистрирана от ПП ГЕРБ, находящ се на околовръстен път Плевен – Ловеч по посока гр. Ловеч след разклон за с. Горан вдясно от пътя, информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, като е разположена в обособено поле, с което агитационният материал отговаря на изискванията на чл. 183, ал. 2 от ИК. Поради отстраняване на нарушението, не е необходимо изпращане на Решение № 120-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК Ловеч за изпълнение на Кмет на Община Ловеч.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджаковаа) и 0 „Против“ и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклад с вх. № 102/11.10.2019 г. на членовете на ОИК Ловеч във връзка с отстраняване на нарушението, констатирано с Решение № 120-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК Ловеч.

Приема да не се изпраща за изпълнение на Кмета на Община Ловеч Решение № 120-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК Ловеч поради отстраняване на нарушението.

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 17.15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Стойо Ковачев/

