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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 21/26 октомври 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 26 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
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Алие Мутова Хасанова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Илица Тодорова Петрова
 
Йордан Василев Василев
 
Анна Дочева Михайлова

Филип Игнатов Филипов

Таня Димитрова Георгиева
 
Антоанета Дончева Борджиева

Мариетка Енева Боджакова

	Присъстват 11 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Румен Петров Ралчев и Десислав Стефанов Гецов. 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. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
2. 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.
3. Регистриране на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
4. Разглеждане на жалби и сигнали;
5. Разни.

	Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Филип Игнатов Филипов; 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 Предложение с вх. № 181/26.10.2019г. от Теодор Антонов Арсов като упълномощен представител на „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: в състава на СИК 111800087 на мястото на Йорданка Дакова Колева – секретар да бъде назначен Кенан Ердинч Терзиев. 


Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Филип Игнатов Филипов; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и 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 № 111800087

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Дакова Колева с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар  Кенан Ердинч Терзиев с ЕГН ***.

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

	Постъпило е Предложение с вх. № 186/26.10.2019г. от Доротея  Миленова Цанкова като упълномощен представител на  Коалиция „БСП за България“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: в състава на СИК 111800041 на мястото на Поля Колева Пенева – заместник-председател да бъде назначена Тодорка Василева Кръстева. 

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Филип Игнатов Филипов; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и 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 № 111800041

ОСВОБОЖДАВА Поля Колева Пенева с ЕГН *** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател Тодорка Василева Кръстева 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. № 187/26.10.2019г. от  Даниела Петрова Величкова като упълномощен представител на  ПП „ВОЛЯ“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: в състава на СИК 111800046 на мястото на Иван Горанов Ангелов – член да бъде назначен Преслав Събчев Дяков.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Филип Игнатов Филипов; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и 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 № 111800046

ОСВОБОЖДАВА Иван Горанов Ангелов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Преслав Събчев Дяков 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. № 188/26.10.2019г. от  Станислав Петров Йоцов като като упълномощен представител на партия НФСБ като част от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: в състава на СИК 111800106 на мястото на Мариян Станиславов Пенев – член да бъде назначен Георги Димитров Македонски. 


Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Илица Тодорова Петрова; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Филип Игнатов Филипов; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и 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 № 111800108

ОСВОБОЖДАВА Мариян Станиславов Пенев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Георги Димитров Македонски с ЕГН ***.

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

Към заседанието се присъединява Десислав Стефанов Гецов, член на ОИК Ловеч.


Точка втора:

1.Постъпил е Списък с вх. №182/26.10.2019 г., 11:58 ч., подаден от партия „Движение за права и свободи“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез пълномощника Теодор Антонов Арсов. Списъкът съдържа  упълномощени представители на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 
Допълнително е постъпил  Списък с вх. №185/26.10.2019 г., 16:25 ч., подаден от партия „Движение за права и свободи“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез пълномощника Сурай Мустафа Велиева. 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; Филип Игнатов Филипов; 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 38 упълномощени представители на партия „Движение за права и свободи“, 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.
				
2.Постъпил е Списък с вх. №183/26.10.2019 г., 13:30 ч., подадено от партия „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от  Светослав Емилов Витков чрез пълномощника Росен Маринов Костов. 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; Филип Игнатов Филипов; 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 20 упълномощени представители на партия „ГЛАС НАРОДЕН“, 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.

3.Постъпил е Списък с вх. №184/26.10.2019 г., 13:45 ч., подадено от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ , представлявана Красимир Дончев Каракачанов чрез пълномощника Детелина Димитрова Сотирова. 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; Филип Игнатов Филипов; 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 49 упълномощени представители на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, 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.

Точка трета:

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/ 26.10.2019 г., 14.40 ч. Предлагат се за регистрация 3 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; Филип Игнатов Филипов; 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 :

РЕГИСТРИРА 3 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 четвърта:

Постъпила е преписка № 2215/2019 г. по описа на Районна прокуратура Ловеч. Преписката е образувана по повод на постъпила жалба в участък на МВР Летница. Извършени са процесуално-следствени действия по установяване на обстоятелствата, свързани с унищожаване на предизборни материали, извършено на 24.10.2019 г. в с. Чавдарци, общ. Ловеч. От описаните извършени действия е установено наличието на данни за нарушения по смисъла на чл. 470-495 от Изборния кодекс, свързани с преценка за налагане или не на административно наказание глоба от органа имащ тези правомощия на провинилото се лице. С Постановление от 24.10.2019 г. на Прокурор при РП Ловеч е постановен отказ да се образува досъдебно производство по преписка № 2215/2019 г. по описа на РП Ловеч и е прекратена същата. Копие от постановлението, ведно с копие на материалите по преписката, е постановено да се изпратят на ОИК Ловеч за преценка налице ли са основания за налагане на административно наказание на провинилото се лице.
ОИК Ловеч разгледа приложената преписка и приема, че същата следва да бъде изпратена по компетентност на органа имащ право да наложи административно наказание. ОИК Ловеч няма правомощия за налагане на наказания за нарушения на ИК, а единствено за установяване на такива и овластяване на председателя на ОИК да състави акт за установяване на нарушението. Орган, налагащ наказание по ИК за нарушения, извършени в един изборен район е съответния областен управител. Така чл. 496, ал. 3 от ИК предвижда, че наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението в тридневен срок от получаване на преписката. В случая, ОИК единствено може да установи извършване на нарушение и да възложи председателят на ОИК да състави акт за установяване на административно нарушение. В случая, обаче установяването на обстоятелствата и наличието на нарушение е извършено от друг орган. Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗАНН, който се прилага по силата на препращащата норма на чл. 498 от ИК, без приложен акт административно наказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора или прокурорът е отказал да образува наказателно производство и е препратено на наказващия орган, какъвто е настоящия случай.

            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; Филип Игнатов Филипов; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс

Р Е Ш И :

Изпраща по компетентност на Областен управител на Област Ловеч копие на преписка № 2215/2019 г. по описа на Районна прокуратура Ловеч, ведно с Постановление от 24.10.2019 г. с отказ да се образува досъдебно производство.

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 18.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		

СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

