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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 25/ 01 ноември 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 01 ноември 2019 г., от 12.30 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

Филип Игнатов Филипов

Таня Димитрова Георгиева
 
Антоанета Дончева Борджиева

	Присъстват 12 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Мариетка Енева Боджакова. 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. Допълване на решения на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на общински съветници и кметове от 28.10.2019 г.;
2. Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч  за втори тур на територията на Община Ловеч на 03 ноември 2019 г.;
3. Публикуване на интернет страницата на ОИК Ловеч на списък с упълномощени представители на политически партии и коалиции и регистриране на застъпници за участие във втори тур за изборите  на 03 ноември 2019 г.
4. Разглеждане на жалби и сигнали;
5. 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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против”, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.

Точка първа:
	
1.Във връзка с указание от ЦИК съгласно Писмо с изх. № МИ-15-1327 от 31.10.2019 г., ОИК Ловеч следва да приеме решения за допълване на постановените решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове. 
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” и основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 189-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на общински съветници от 28.10.2019 г., 09.00 часа, с текста:

„Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението.“  

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

2. Във връзка с указание от ЦИК съгласно Писмо с изх. № МИ-15-1327 от 31.10.2019 г., ОИК Ловеч следва да приеме решения за допълване на постановените решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове. 
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 188-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на кмет на кметство Дойренци, от 28.10.2019 г., 09.00 часа, с текста:

„Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението.“  

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

3. Във връзка с указание от ЦИК съгласно Писмо с изх. № МИ-15-1327 от 31.10.2019 г., ОИК Ловеч следва да приеме решения за допълване на постановените решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове. 
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 182-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на кмет на кметство Лисец, от 28.10.2019 г., 09.00 часа, с текста:

„Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението.“  

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

4. Във връзка с указание от ЦИК съгласно Писмо с изх. № МИ-15-1327 от 31.10.2019 г., ОИК Ловеч следва да приеме решения за допълване на постановените решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове. 
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 185-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на кмет на кметство Малиново, от 28.10.2019 г., 09.00 часа, с текста:

„Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението.“  

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

5. Във връзка с указание от ЦИК съгласно Писмо с изх. № МИ-15-1327 от 31.10.2019 г., ОИК Ловеч следва да приеме решения за допълване на постановените решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове. 
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 187-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на кмет на кметство Славяни, от 28.10.2019 г., 09.00 часа, с текста:

„Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението.“  

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

6. Във връзка с указание от ЦИК съгласно Писмо с изх. № МИ-15-1327 от 31.10.2019 г., ОИК Ловеч следва да приеме решения за допълване на постановените решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове. 
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 184-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на кмет на кметство Слатина, от 28.10.2019 г., 09.00 часа, с текста:

„Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението.“  

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

Точка втора:
1. Постъпило е Предложение с вх. № 209/31.10.2019г. от Корнелия Добрева Маринова като упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: в състава на СИК № 111800012 като на мястото на Мирослава Грозданова Димитрова – зам.-председател, да бъде назначена Елза Йорданова Асенова, на мястото на Елза Йорданова Асенова – член, да бъде назначена Ценка Димитрова Иванова;  в състава на СИК № 111800029 на мястото на Стоянка Иванова Трифонова – член, да бъде назначен Николай Лъчезаров Трифонов; в състава на СИК № 111800061 на мястото на Пенка Петрова Василева – член, да бъде назначена Юлия Мильова Мустафова; в състава на СИК № 111800091 на мястото на Ефронка Георгиева Димитрова – член, да бъде назначена Станка Колева Пирова; в състава на СИК № 111800096 като на мястото на Станка Петрова Цонева – секретар, да бъде назначен Христо Минков Боджаков, на мястото на Христо Минков Боджаков – член, да бъде назначена Станка Петрова Цонева. Приложени 7 молби за освобождаване от Мирослава Грозданова Димитрова, Елза Йорданова Асенова, Стоянка Иванова Трифонова, Пенка Петрова Василева, Ефронка Георгиева Димитрова, Станка Петрова Цонева, Христо Минков
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и 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 № 111800012
ОСВОБОЖДАВА Елза Йорданова Асенова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

       НАЗНАЧАВА за член Ценка Димитрова Иванова  с ЕГН ***.

       ОСВОБОЖДАВА Мирослава Грозданова Димитрова с ЕГН *** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

       НАЗНАЧАВА за заместник-председател  Елза Йорданова Асенова с ЕГН ***.

       


В СИК № 111800029

ОСВОБОЖДАВА Стоянка Иванова Трифонова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Николай Лъчезаров Трифонов с ЕГН  ***.

В СИК № 111800061 

ОСВОБОЖДАВА Пенка Петрова Василева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Юлия Мильова Мустафова с ЕГН ***.

В СИК № 111800091 

ОСВОБОЖДАВА Ефронка Георгиева Димитрова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Станка Колева Пирова с ЕГН ***.

В СИК № 111800096 
ОСВОБОЖДАВА Христо Минков Боджаков с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА Станка Петрова Цонева с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар  Христо Минков Боджаков с ЕГН ***.


НАЗНАЧАВА за член  Станка Петрова Цонева 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. № 212/27.10.2019г. 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: 
	В състава на СИК 111800002 на мястото на Сонгюл Исметова Велибашева – член да бъде назначена Емине Сюлейманова Мехмедова.

В състава на СИК 111800008 на мястото на Абибе Асанова Юсеинова – член да бъде назначена Асан Алиев Юсеинов.
В състава на СИК 111800017 на мястото на Павлинка Димитрова Данчева – член да бъде назначена Димитър Маринов Данчев.
В състава на СИК 111800064 на мястото на Михаил Якимов Михайлов – член да бъде назначена Йонита Красимирова Стоянова.
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и 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 № 111800002

ОСВОБОЖДАВА Сонгюл Исметова Велибашева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Емине Сюлейманова Мехмедова с ЕГН ***.

В СИК № 111800008

ОСВОБОЖДАВА Абибе Асанова Юсеинова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Асан Алиев Юсеинов с ЕГН ***.

3. В СИК № 111800017

ОСВОБОЖДАВА Павлинка Димитрова Данчева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Димитър Маринов Данчев с ЕГН ***.

4. В СИК № 111800064

ОСВОБОЖДАВА Михаил Якимов Михайлов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Йонита Красимирова Стоянова 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. № 214/31.10.2019 г. 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 № 111800091 на мястото Михаела Добромирова Минкова – член, да бъде назначена Ралица Колева Радоева; 
Приложена е 1 молба за освобождаване от Михаела Добромирова Минкова
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и 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 № 111800091

ОСВОБОЖДАВА Михаела Добромирова Минкова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ралица Колева  Радоева   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. № 219/01.11.2019г. 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 111800023 на мястото на Катя Стефанова Василева – председател да бъде назначена Галина Стефанова Казанджиева; в състава на СИК 111800096 на мястото на Илийка Стоянова Василева – член да бъде назначен Цанко Руменов Петков; в състава на СИК 111800106 на мястото на Емилия Петкова Михова – секретар да бъде назначена Боряна Василева Райкова. 
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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) 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 № 111800023

ОСВОБОЖДАВА Катя Стефанова Василева с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Галина Стефанова Казанджиева с ЕГН ***.


2. В СИК № 111800096

ОСВОБОЖДАВА Илийка Стоянова Василева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цанко Руменов Петков с ЕГН ***.

3. В СИК № 111800106

ОСВОБОЖДАВА Емилия Петкова Михова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Боряна Василева Райкова с ЕГН ***.

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

Точка трета:

             1.Постъпил е Списък с вх. № 210/31.10.2019 г., 14:00 ч., подадено от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ , представлявана Румен Димитров Христов чрез пълномощника Георги Николов Митев. Списъкът съдържа  упълномощени представители на партията за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Баховица на 03 ноември 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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и 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 1 упълномощен представител на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Баховица на 03 ноември 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. № 221/01.11.2019 г., 12:15 ч., подадено от Коалиция „БСП за България“ , представлявана Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Доротея Миленова Цанкова. Списъкът съдържа  упълномощени представители на партията за участие във втори тур на изборите на 03 ноември 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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и 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 11 упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“, за втори тур на изборите за кмет на община Ловеч, кмет на кметство Александрово, кмет на кметство Баховица и кмет на кметство Радювене на 03 ноември 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

            3. Постъпило е Заявление с вх. №220/01.11.2019 г., 12:14 ч., подадено от Полина Русанова Петкова. Искането е ОИК Ловеч да заличи регистрацията на заявителя като упълномощен представител на ПП “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 

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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и 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:

Заличава регистрацията на Полина Русанова Петкова, ЕГН ***, като упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, вписана съгласно Решение №169-МИ/26.10.2019 г. на ОИК Ловеч.

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

    4. Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа, подадено от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ , представлявана Румен Димитров Христов чрез пълномощника Георги Николов Митев, заведено във Входящия регистър на ОИК с вх. № 3/ 31.10.2019 г., 14.00 ч. Предлага се за регистрация 1 застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство Баховица съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и след потвърждение за тяхната коректност следва да се извърши регистрация на предложеното лице и вписването му 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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и 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 1 застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство Баховица за втори тур на изборите за кмет на кметство Баховица от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираният застъпник да се впише 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:

1. Инициирана е проверка на дейността на СИК № 111800048 по повод представен протокол на секционна избирателна комисия в избирателна секция № 111800048 за избиране на общински съветници в с. Радювене, общ. Ловеч с фабр. № 111800000010044. Видно от представения протокол, същият е с липсващ подпис на заместник председател на комисията. Снети са обяснения от всички членове на СИК. Събрани като доказателства са Протокол на секционната избирателна комисия № 111800048 за избиране на кмет на община фабр. № 111800000110044, Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция № 111800048 за избиране на кмет на кметство с. Радювене с фабр. № 111869523310001, както и Справка – ведомост за изплащане на възнагражденията. От всички събрани доказателства и снети обяснения се установява, че заместник председателят е присъствал и работил през целия изборен ден като е отговарял за попълването на избирателните списъци, а при отчитането на резултатите е попълнила всички протоколи на СИК. След попълването на протоколите, същата се е почувствала зле, с високо кръвно и е напуснала секцията. Тя не е успяла да участва и в предаването на изборните книжа и материали след приключване на изборния ден, като документите са предадени от председател, секретар и друг член на СИК, предложени от различни партии и коалиции. Следва да се има предвид и високата избирателна активност в посоченото населено място, което е довело до високо натоварване на членовете на СИК. По сведения на членовете на СИК заместник председателят е била с висока температура и влошено здравословно състояние през целия ден, което е довело до невъзможност да продължи работата си. Другите членове на СИК са категорични, че не е налице отказ да подпише протокола с обявяване на резултатите, а напротив същата е писала протокола и вероятно се касае за неволен пропуск. Категорично считат, че макар и да е налице пропуск за подписване на протокола, то не е налице отказ или умисъл в действието.

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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УСТАНОВЯВА, че липсата на подпис за заместник председател в Протокол на секционна избирателна комисия в избирателна секция № 111800048 за избиране на общински съветници в с. Радювене, общ. Ловеч с фабр. № 111800000010044, не представлява нарушение на разпоредбата на чл. 490, ал. 1 от Изборния кодекс.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2. С Писмо с изх. № ИР-17-157 /1/ от 29.10.2019 г. на Областен управител на Област Ловеч е препратена на ОИК Ловеч жалба от Петя Илиева Терзиева, живуща в гр. Ловеч, ***, относно извършено нарушение от член на СИК № 111800023 състоящо се в разкриване тайната на вота при откъсване на отрязъка на бюлетината. Указанията на Областен управител на Област Ловеч са да се установи кой от членовете на посочената СИК е изпълнявал описаните в жалбата функции и да му се предостави възможност да направи възражения преди съставяне на наказателното постановление. По повод жалбата е образувана и пр.пр. № 2226/2019 г. по описа на РП Ловеч, която е приключила с Постановление от 27.10.2019 г. с отказ да образува досъдебно производство като преписката е прекратена и е изпратена на ОИК Ловеч за преценка и налагане на административно наказание. 
	ОИК Ловеч извърши проверка на случая като сне обяснения от членовете на СИК 111800023 относно изложените обстоятелства. Всички членове на СИК бяха категорични, че не е регистриран такъв случай в изборния ден. Няма сигнали или други оплаквания на избиратели за нарушена тайна на вота. Въпреки това, от интернет страницата на ОИК Ловеч, те са се информирали, че срещу СИК 111800023 е налице жалба с посочените обстоятелства. Поради това и са съставили Протокол относно подадената жалба, в който заявяват, че в секция 23 не е извършено подобно действие. Протоколът е подписан от всички членове на СИК и присъстващите в изборното помещение застъпници. Копие на протокола беше представен на ОИК Ловеч за сведение. 
За пълнота на изложеното, следва да се отбележи, че жалбоподателката Петя Илиева Терзиева отсъства в избирателния списък на СИК 111800023 част I и не е дописвана под чертата на същия, което прави невъзможно описаното нарушение в посочената секционна избирателна комисия.

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; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева; Таня Димитрова Георгиева.) и 0 „Против” чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УСТАНОВЯВА, че не е налице нарушение на правилата на Изборния кодекс, състоящо се в разкриване тайната на гласуване на избирателката, извършено от член на секционна избирателна комисия № 111800023, описано в жалба с вх. № 2226/27.10.2019 г. по описа на РП Ловеч, подадена от Петя Илиева Терзиева.
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 13:10 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		

СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

