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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 19/25 октомври 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 25 октомври 2019 г., от 15.00 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
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Алие Мутова Хасанова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Илица Тодорова Петрова
 
Йордан Василев Василев
 
Анна Дочева Михайлова

Десислав Стефанов Гецов
 
Румен Петров Ралчев

Таня Димитрова Георгиева
 
Антоанета Дончева Борджиева

Мариетка Енева Боджакова

	Присъстват 12 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства 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. Освобождаване на членовете на секционни избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
            2. Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ на пликовете на СИК, съдържащи избирателен списък, декларации, списък на заличените лица и списък за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, след първи и втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
            3. Публикуване на интернет страницата на ОИК Ловеч на списък с упълномощени представители на политически партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
           4. Регистриране на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
5. Допълване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
6. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
7. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; 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:

Постъпило е Писмо с вх. № 165/24.10.2019 г. от г-жа Даниела Цанова – секретар на Община Ловеч с приложена Заповед № З-1669/24.10.2019 г. на Венцислав Христов – заместник кмет на Община Ловеч, подписал за Кмет на Община Ловеч съгласно Заповед № З-1453/24.09.2019 г. С приложената заповед е закрита избирателна секция № 111800107. Постъпило е и Писмо с вх. №173/25.10.2019 г. на г-жа Даниела Цанова – Секретар на Община Ловеч с приложени Заповед № З-1677/25.10.2019 г. на Венцислав Христов – заместник кмет на Община Ловеч, подписал за Кмет на Община Ловеч съгласно Заповед № З-1453/24.09.2019 г., както и Заповед № КЗ-1996/25.10.2019 г. Закрива се избирателна секция № 111800103. Същевременно с Решение № 100-МИ от 27.09.2019 г. на ОИК Ловеч са назначени членовете на секционните избирателни комисии. Поради закриване на избирателните секции, ОИК Ловеч следва да освободи и членовете на секционните избирателни комисии.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА членовете на секционна избирателна комисия № 111800107 и на секционна избирателна комисия № 111800103 в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 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:

ОИК Ловеч трябва да определи поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете на СИК с надпис „Плик № 1-МИ-Списъци на СИК № …..“, съдържащи избирателен списък, декларации, списък на заличените лица и списък за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, от изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., включително от първи и евентуален втори тур.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; 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 и т. 21 от Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете на СИК с надпис „Плик № 1-МИ-Списъци на СИК № …..“, съдържащи избирателен списък, декларации, списък на заличените лица и списък за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, от изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., включително от първи и евентуален втори тур, както следва:

Валентина Стефанова Недялкова, ЕГН *** – председател;
Стойо Иванов Ковачев, ЕГН *** – заместник председател;
Петко Георгиев Петков, ЕГН *** - секретар.

Резервен член:
Алие Мутова Хасанова, ЕГН ***-заместник председател.

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

Точка трета:

	Постъпил е Списък с вх. № 167/25.10.2019 г., 10:40 ч., подадено от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Митю Николов Димов. Списъкът съдържа 10  упълномощени представители на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 


Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Да бъде публикуван на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Ловеч списък - приложение, представляващо неразделна част към настоящото решение, съдържащ 10 упълномощени представители на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

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

	Постъпил е Списък с вх. № 170/25.10.2019 г., 12:00 ч., подадено от Коалиция „Демократична България - Обединение“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов чрез пълномощниците  Васил Панчев Мандев и Мариан Стайков Кунчев. Списъкът съдържа  упълномощени представители на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 


Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Да бъде публикуван на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Ловеч списък - приложение, представляващо неразделна част към настоящото решение, съдържащ 16 упълномощени представители на Коалиция „Демократична България - Обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

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

	Постъпил е Списък с вх. № 172/25.10.2019 г., 13:40 ч., подадено от партия Български социалдемократи, представлявана от Александра Йорданова Христова чрез пълномощника Цоло Гачев Христов. Списъкът съдържа  упълномощени представители на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 


Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Да бъде публикуван на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Ловеч списък - приложение, представляващо неразделна част към настоящото решение, съдържащ 76 упълномощени представители на партия Български социалдемократи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

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

Точка четвърта:

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от Местна коалиция ОБТ (АБВ), представлявано от пълномощника Иван Иванов Минков, заведено във Входящия регистър на ОИК с вх. № 1/ 25.10.2019 г., 12.26 ч. Предлагат се за регистрация 7 застъпника на кандидатската листа за общински съветници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложените лица и вписването им в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 7 застъпника на кандидатската листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от Местна коалиция ОБТ (АБВ) съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на ОИК Ловеч.

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

Точка пета:

Постъпило е Предложение за допълване на списъка с резервни членове за секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч от Станислав Петров Йоцов като упълномощен представител на партия НФСБ като част от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“. Предлага като резервен член, с който да се допълни списъка с резервни членове за секционни избирателни комисии, Георги Димитров Македонски, ЕГН ***.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

                                                                  Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА списъка на резервните членове в секционните избирателни комисии в община Ловеч, с Георги Димитров Македонски, ЕГН ***, ТЕЛ. 0889853838, 0897886709, предложен от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“.

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

Точка шеста:

Постъпило е  Предложение с вх. № 175/25.10.2019 г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: 

	СИК 111800003 като на мястото на Нели Атанасова Маринова – член, да бъде назначена Стела Стоянова Лилова

СИК 111800068 като на мястото на Николай Кънчев Асенов – член, да бъде назначена Сюрея Юсеинова Велиева 
СИК 111800063 като на мястото на Недко Илиев Ангелов – председател, да бъде назначена Елица Юлиянова Вражева
	СИК 111800075 като на мястото на Сашо Янков Атанасов – председател, да бъде назначен Велин Ивайлов Ризов
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800003
ОСВОБОЖДАВА Нели Атанасова Маринова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Стела Стоянова Лилова с ЕГН ***.

В СИК № 111800068
ОСВОБОЖДАВА Николай Кънчев Асенов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член Сюрея Юсеинова Велиева с ЕГН ***.
В СИК № 111800063
ОСВОБОЖДАВА Недко Илиев Ангелов с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Елица Юлиянова Вражева с ЕГН ***.

В СИК № 111800075
ОСВОБОЖДАВА Сашо Янков Атанасов с ЕГН *** - като Председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Велин Ивайлов Ризов 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 15.15 часа.

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

