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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 12/08 октомври 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 08 октомври 2019 г., от 17.30 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

Мариетка Енева Боджакова

	Присъстват 13 от общо 13 члена на Комисията. 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. Определяне на членове от ОИК Ловеч за провеждане на обучения на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч и приемане на график за обучението в изборите за членове на общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.;
3. Одобряване на графични файлове с образци на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК/ПСИК и ОИК в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
4. Наемане на технически сътрудник за подпомагане дейността на ОИК Ловеч при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
5. Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия Ловеч за приемане на бюлетините за община Ловеч, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.;
6. Създаване на група за разглеждане на сигнали и жалби при Общинска избирателна комисия Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.;
7. Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Ловеч, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.;
8. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; 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:

1.Постъпило е Предложение с вх. № 64/01.10.2019г. от Даниела Петрова Величкова като упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“. Иска се извършване на промяна промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: в състава на СИК 111800102 на мястото на Мария Димитрова Доневска – член, да бъде назначен Тоня Иванчева Минкова; в състава на СИК 111800035 на мястото на Ясен Юриев Стоянов – член, да бъде назначена Мария Димитрова Доневска; в състава на СИК 111800048 на мястото на Пламен Василев Йотов да бъде назначен Генади Здравков Станчев.  Приложени са 3 молби за освобождаване  от Мария Димитрова Доневска, Ясен Юриев Стоянов и Пламен Василев Йотов.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; 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 № 111800102

ОСВОБОЖДАВА Мария Димитрова Доневска с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Тоня Иванчева Минкова  с ЕГН ***

В СИК № 111800035

ОСВОБОЖДАВА Ясен Юриев Стоянов с ЕГН *** - като член 
НАЗНАЧАВА за член Мария Димитрова Доневска с ЕГН ***
 
В СИК № 111800048

ОСВОБОЖДАВА Пламен Василев Йотов с  ЕГН *** - като член 

НАЗНАЧАВА за член Генади Здравков Станчев с ЕГН ***

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

2. ОИК Ловеч е констатирала наличие на несъвместимост на член на СИК 111800033 Петко Митков Петков, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ като част от коалиция „Обединени патриоти“ поради регистриране на лицето като кандидат за общински съветник в кандидатска листа, предложена от ПП БЗНС съгласно Решение 71- МИ от 21.09.2019 г. на ОИК Ловеч. Във връзка с дадени указания на представителя на партията е постъпило Предложение с вх. № 63/01.10.2019г. г. от Станислав Петров Йоцов като упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ като част от коалиция „Обединени патриоти“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК 111800033 като на мястото на Петко Митков Петков – член, да бъде назначен Веско Рачев Стефанов. 
ОИК Ловеч е констатирала, че ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е предложила Галя Стоянова Петрова като член в две различни СИК. След дадени указания на представителя на партията е постъпило Предложение с вх. № 67/03.10.2019г. г. от Станислав Петров Йоцов като упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК 111800059 като на мястото на Галя Стоянова Петрова – председател, да бъде назначена Виолета Горанова Тодорова- Калайджиева.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и 13 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; 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 № 111800033

ОСВОБОЖДАВА Петко Митков Петков с ЕГН ***.

НАЗНАЧАВА за член Веско Рачев Стефанов  с ЕГН ***.

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

В СИК № 111800059

ОСВОБОЖДАВА Галя Стоянова Петрова с ЕГН ***.

НАЗНАЧАВА за член Виолета Горанова Тодорова- Калайджиева  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. № 68/03.10.2019г. 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 111800097 като на мястото на Лалю Петков Герганов – секретар, да бъде назначена Йоанка Иванова Велева, на мястото на Миглена Николова Божикова – член, да бъде назначен Лалю Петков Герганов;  в състава на СИК 111800064 на мястото на Невянка Вълева Денчева – заместник-председател, да бъде назначен Красимир Иванов Вълчев. Приложени са 3 молби за освобождаване (от Невянка Вълева Денчева, Лалю Петков Герганов и Миглена Николова Божикова).
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; 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 № 111800097

       ОСВОБОЖДАВА Лалю Петков Герганов с ЕГН *** - като член и анулира         издаденото му удостоверение.

       НАЗНАЧАВА за член Йоанка Иванова Велева  с ЕГН ***.

       ОСВОБОЖДАВА Миглена Николова Божикова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

       НАЗНАЧАВА за член Лалю Петков Герганов  с ЕГН ***.


В СИК № 111800064

ОСВОБОЖДАВА Невянка Вълева Денчева с ЕГН *** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател  Красимир Иванов Вълчев  с ЕГН       ***.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
				
4. Постъпили са  Предложение с вх. № 70/03.10.2019г.  и са  Предложение с вх. № 70/07.10.2019г. 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: 
	СИК 111800041 като на мястото на Надежда Ангелова Спасова – член, да бъде назначена Венетка Веселинова Илчева

СИК 111800058 като на мястото на Сана Маринова Велинова –председател, да бъде назначен Сашо Илиянов Методиев
СИК 111800080 като на мястото на Цветелина Димитрова Пенева – член, да бъде назначена Даниела Дикова Дичева
СИК 111800081 като на мястото на Люба Василева Стоянова – член, да бъде назначен Емил Петров Янков
СИК 111800083 като на мястото на Дилян Димитров Маринов – член, да бъде назначена Дафина Христова Кисова
СИК 111800096 като на мястото на Нурита Иванова Иванова – заместник-председател, да бъде назначена Анета Бориславова Ангелова
СИК 111800033 като на мястото на  Махмуд Алиев Махмудов заместник-председател, да бъде назначена Нурита Иванова Иванова
СИК 111800038 като на мястото на  Магда Филипова Христова - член, да бъде назначена Мариета Радославова Йорданова
СИК 111800042 като на мястото на  Милен Алеков Ковачев - член, да бъде назначен Марин Бочев Петков
СИК 111800048 като на мястото на  Ирина Руменова Маринова - секретар, да бъде назначена Ася Руменова Минчева
СИК 111800052 като на мястото на  Есад Алиев Караалиев - секретар, да бъде назначена Айше Исуф Караали
СИК 111800059 като на мястото на  Ирена Альошева Александрова - член, да бъде назначена Малина Иванова Йотова
СИК 111800066 като на мястото на  Анка Ивова Хаджиева - член, да бъде назначен  Иван Нейков Иванов
СИК 111800069 като на мястото на  Ана Матеева Мусева - председател, да бъде назначена Кадрие Иванова Иванова
СИК 111800076 като на мястото на  Калин Славов Янков - секретар, да бъде назначена Миглена Асенова Ангелова
СИК 111800079 като на мястото на  Сашо Манолов Асенов - председател, да бъде назначен  Шериф Юсеинов Шерифов
СИК 111800098 като на мястото на  Павлинка Димитрова Данчева - член, да бъде назначена Милка Георгиева Петкова
Приложени са 17 молби за освобождаване (от Надежда Ангелова Спасова, Сана Маринова Велинова, Цветелина Димитрова Пенева, Люба Василева Стоянова, Дилян Димитров Маринов, Нурита Иванова Иванова, Ана Шибилева Младенова, Махмуд Алиев Махмудов, Магда Филипова Христова, Милен Алекова Ковачев, Ирина Руменова Маринова, Есад Алиев Караалиев, Ирена Альошева Александрова, Анка Ивова Хаджиева, Ана Матеева Мусева, Калин Славов Янков, Сашо Манолов Асенов, Павлинка Димитрова Данчева).
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; 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 № 111800041
ОСВОБОЖДАВА Надежда Ангелова Спасова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Венетка Веселинова Илчева  с ЕГН ***. 


В СИК №111800058
ОСВОБОЖДАВА Сана Маринова Велинова с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Сашо Илиянов Методиев  с ЕГН ***.

В СИК № 111800080
ОСВОБОЖДАВА Цветелина Димитрова Пенева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Даниела Дикова Дичева  с ЕГН ***.

В СИК № 111800081
ОСВОБОЖДАВА Люба Василева Стоянова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Емил Петров Янков  с ЕГН ***

В СИК № 1118000083
ОСВОБОЖДАВА Дилян Димитров Маринов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Дафина Христова Кисова  с ЕГН ***.

В СИК № 111800096
ОСВОБОЖДАВА Нурита Иванова Иванова с ЕГН *** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател  Анета Бориславова Ангелова  с ЕГН ***.

В СИК № 111800033
ОСВОБОЖДАВА Махмуд Алиев Махмудов с ЕГН *** - като заместник-председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател  Нурита Иванова Иванова  с ЕГН ***.

В СИК № 111800038
ОСВОБОЖДАВА Магда Филипова Христова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Мариета Радославова Йорданова  с ЕГН ***.

В СИК № 111800042
ОСВОБОЖДАВА Милен Алеков Ковачев с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Марин Бочев Петков с ЕГН ***.

В СИК № 111800048
ОСВОБОЖДАВА Ирина Руменова Маринова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар  Ася Руменова Минчева с ЕГН ***.

В СИК № 111800052
ОСВОБОЖДАВА Есад Алиев Караалиев с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар  Айше Исуф Караали с ЕГН ***.

В СИК № 111800059
ОСВОБОЖДАВА Ирена Альошева Александрова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Малина Иванова Йотова с ЕГН ***.

В СИК № 111800066
ОСВОБОЖДАВА Анка Ивова Хаджиева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Иван Нейков Иванов с ЕГН ***.

В СИК № 111800069
ОСВОБОЖДАВА Ана Матеева Мусева с ЕГН *** - като председатели анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател  Кадрие Иванова Иванова с ЕГН ***

В СИК № 111800076
ОСВОБОЖДАВА Калин Славов Янков с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар  Миглена Асенова Ангелова с ЕГН ***.

В СИК № 111800079
ОСВОБОЖДАВА Сашо Манолов Асенов с ЕГН *** - като председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Шериф Юсеинов Шерифов с ЕГН ***.

В СИК № 111800098
ОСВОБОЖДАВА Павлинка Димитрова Данчева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Милка Георгиева Петкова с ЕГН ***.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
				
5.Постъпили са  Предложения с вх. № 74/07.10.2019г.  от Доротея Миленова Цанкова като упълномощен представител на  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: СИК 111800038 като на мястото на Поля Иванова Христова – член, да бъде назначена Ценка Иванова Христова; СИК 111800040 като на мястото на Галя Николаева Райнова – заместник-председател, да бъде назначена Диянка Ангелова Кунчева; СИК 111800069 като на мястото на Румяна Иванова Василева – заместник-председател, да бъде назначена Стефка Петкова Георгиева; СИК 111800082 като на мястото на Емел Сейхан Мехмедова – член, да бъде назначена Миглена Даринова Вълчева; СИК 111800083 като на мястото на Мариета Василева Петрова – секретар, да бъде назначена Маргаритка Кунчева Линкова; СИК 111800096 като на мястото на Антония Георгиева Ангелова – член, да бъде назначен  Димитър Василев Василев
Приложени са 6 молби за освобождаване (от Поля Иванова Христова, Галя Николаева Райнова, Румяна Иванова Василева, Емел Сейхан Мехмедова,Мариета Василева Петрова, Антония Георгиева Ангелова).
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; 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 № 111800038
ОСВОБОЖДАВА Поля Иванова Христова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

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

В СИК №111800040
ОСВОБОЖДАВА Галя Николаева Райнова с ЕГН *** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател Диянка Ангелова Кунчева  с ЕГН ***.

В СИК № 111800069
ОСВОБОЖДАВА Румяна Иванова Василева с ЕГН *** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател  Стефка Петкова Георгиева  с ЕГН ***.

В СИК № 111800082
ОСВОБОЖДАВА Емел Сейхан Мехмедова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Миглена Даринова Вълчева  с ЕГН ***.

В СИК № 1118000083
ОСВОБОЖДАВА Мариета Василева Петрова с ЕГН *** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар  Маргаритка Кунчева Линкова  с ЕГН ***.

В СИК № 1118000105
ОСВОБОЖДАВА Антония Георгиева Ангелова с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Димитър Василев Василев ЕГН ***.

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

Точка втора:

Председателят напомни, че във връзка с изискването на чл. 87, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч следва да определи график за провеждане на обучението на членовете на СИК, както и да определи лица, които ще го проведат. 
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя дата и час за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в община Ловеч, както и състава на обучаващите членове на Общинска избирателна комисия Ловеч във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

Дата и час
Секционни избирателни комисии
Място на провеждане на обучението
Членове на ОИК Ловеч за провеждане на обучението
20.10.2019 г. (неделя) – 
10.00 часа
СИК от община Ловеч (селата)
Гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 49, Зала на Драматичен театър - Ловеч
Валентина Стефанова Недялкова 

Петко Георгиев Петков
20.10.2019 г. (неделя) – 
13.00 часа
СИК от община Ловеч (града)
Гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 49, Зала на Драматичен театър - Ловеч
Валентина Стефанова Недялкова 

Петко Георгиев Петков

Указва на общинска администрация на Община Ловеч, че следва да осигури залата и цялостна материално-техническа подготовка за провеждане на обучението, както  и да се осигури информация на ОИК Ловеч за участвалите в обучението членове на секционните избирателни комисии по секции в общината.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка трета:

Председателят докладва, че е постъпило писмо с вх. № 72/08.10.2019 г. на Централна избирателна комисия във връзка с одобряване на предпечатния образец на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК/ПСИК и ОИК за всеки вид избор в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.. Следва да се извърши преглед на образците и одобряването им на основание т. 6 от Решение № 933-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА графичните файлове с образци на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК/ПСИК и ОИК за всеки вид избор –за кмет на община Ловеч, за общински съветници в община Ловеч, за кмет на кметство – с. Александрово, кмет на кметство – с. Баховица, кмет на кметство – с. Дойренци, кмет на кметство – с. Лисец, кмет на кметство – с. Малиново, кмет на кметство – с. Славяни, кмет на кметство – с. Слатина, кмет на кметство – с. Радювене,  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 четвърта:

Председателят напомни, че ОИК Ловеч има право да назначи технически сътрудник, който да подпомага комисията. 

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; 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. 5 от Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия – Ловеч да се наеме технически сътрудник към ОИК Ловеч, който да подпомага дейността на Общинска избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:
 – специалист – технически сътрудник към ОИК Ловеч – Светла Тихомирова Данова, ЕГН ***, която да подпомага ОИК във връзка със съставяне на документи /дневен ред, решения, протоколи, съобщения, кореспонденция/, подпомагане при поддръжка на регистри, водени от ОИК, цялостно техническо подпомагане на дейността на ОИК и други задачи, възложени й от комисията.

Договорът следва да бъде сключен от Кмета на Община Ловеч при спазване изискванията на Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на Централна избирателна комисия.

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

Решението да се изпрати на Кмета на Община Ловеч за сключване на граждански договор.

Точка пета:

Председателят докладва, че следва да се определят представители на ОИК Ловеч, които да приемат съвместно с упълномощени представители на областна администрация Ловеч отпечатаните хартиени бюлетини, предназначени за община Ловеч от „Печатница на БНБ“АД, както и да съпровождат транспортното средство, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението на бюлетините по секции.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители – членове Общинска избирателна комисия – Ловеч, както следва:

Стойо Иванов Ковачев, ЕГН ***;
Алие Мутова Хасанова, ЕГН ***;
Йордан Василев Василев, ЕГН ***;
Анна Дочева Михайлова, ЕГН ***;
Десислав Стефанов Гецов, ЕГН ***;
Филип Игнатов Филипов, ЕГН ***;
Антоанета Дончева Борджиева, ЕГН ***;
Мариетка Енева Боджакова, ЕГН ***,

С ПРАВА: 

Да приемат съвместно с упълномощени представители на областна администрация Ловеч отпечатаните хартиени бюлетини за община Ловеч и подпишат протокола за приемането от „Печатница на БНБ“АД;

Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областен център Ловеч;

Да осъществяват контрол при разпределението по секции и да подписват приемателно-предавателните протоколи и други документи по осъществяване на контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции, както и при получаване и раздаване на изборни книжа и материали, свързани с изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, както и разпределението на бюлетините по секции, се извършват винаги ЗАЕДНО ОТ ДВАМА от упълномощените с настоящото решение членове на Общинска избирателна комисия Ловеч, предложени от различни политически партии или коалиции.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Областен управител на област Ловеч, Кмет на Община Ловеч и да се предаде на „Печатница на БНБ“АД.

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

Точка шеста:

Председателят предложи да бъде създадена група проверки по жалби и сигнали, постъпили в ОИК Ловеч. Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; 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
Р Е Ш И :

СЪЗДАВА група за проверки по жалби и сигнали при Общинска избирателна комисия Ловеч, както следва:

Стойо Иванов Ковачев, ЕГН ***;
Алие Мутова Хасанова, ЕГН ***;
Йордан Василев Василев, ЕГН ***;
Анна Дочева Михайлова, ЕГН ***;
Десислав Стефанов Гецов, ЕГН ***;
Филип Игнатов Филипов, ЕГН ***;
Антоанета Дончева Борджиева, ЕГН ***;
Таня Димитрова Георгиева, ЕГН ***;
Мариетка Енева Боджакова, ЕГН ***.

Проверката се извършва ЗАЕДНО най-малко от трима члена на ОИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции.

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


Точка седма:

Председателят предложи да бъдат определени процесуални представители на ОИК Ловеч, които следва да осъществяват процесуално представителство при необходимост пред Административен съд Ловеч. Тя предложи процесуалните представители на ОИК ад са членовете на комисията с юридическо образование и притежаващи юридическа правоспособност. 
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване и с 13 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; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, и с оглед необходимостта от осъществяване на процесуално представителство пред Административен съд Ловеч, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя следните процесуални представители на Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч, които да осъществяват процесуално представителство по делата, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО:

Валентина Стефанова Недялкова, ЕГН ***;
Петко Георгиев Петков, ЕГН ***;
Йордан Василев Василев, ЕГН ***;
Анна Дочева Михайлова, ЕГН ***;
Десислав Стефанов Гецов, ЕГН ***;
Филип Игнатов Филипов, ЕГН ***.

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

Точка осма:

1.Постъпила е Жалба с вх. № 75/08.10.2019 г., 14.15 ч., по общия входящ регистър на ОИК Ловеч, подадена от Петър Цолов Николов като ръководител на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ за местните избори през 2019 г. В жалбата се излага, че в гр. Ловеч, на ул. „Съйко Съев“ в зелената площ между Болницата и РЗС, в посока на движение към центъра на гр. Ловеч е поставен билборд, представящ кандидата за кмет, регистриран от ПП БСП за община Ловеч, което счита, че е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, не е отбелязана на агитационния материал. Наред с посоченото, на агитационния материал невярно е посочено, че Радина Банкова е независим кандидат, никъде не се сочи като издател на материала БСП, нито изобщо кой е издателя на материала, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.
Извършена е проверка на място от представители на ОИК Ловеч от различни политически партии и коалиции – Валентина Недялкова, Десислав Гецов и Таня Георгиева. Те представиха доклад, с приложен снимков материал. От представените снимки е видно, че върху билборд, поставен в зелена площ непосредствено пред МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД на ул. „Доктор Съйко Съев“ от дясно в посока на движение към центъра на града, е изобразен кандидата за кмет на Община Ловеч, издигнат от коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. На билборда няма информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Посоченото е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК. На следващо място, на билборда не е отбелязано от чие име се издава, а напротив записано е „независим кандидат за кмет на Община Ловеч“.Съгласно чл. 183, ал. 1, изр. Второ на ИК „на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава“. Посоченото представлява нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. Второ на ИК. Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Кметът на общината по решение на ОИК при необходимост със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса.
	   
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 1 „Против“ (Румен Петров Ралчев) на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Ловеч 

Р Е Ш И :


УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, а именно на поставен агитационен материал, представляващ билборд с лика на Радина Банкова, разположен на зелената площ, находяща се на ул. „Доктор Съйко Съев“, пред сградата на „МБАЛ – ПРОФ Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД  не е посочено от чие име се издава, както и липсва информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.
УКАЗВА на Кмета на Община Ловеч да премахне описания агитационен материал, представляващ билборд с лика на Радина Банкова, разположен на зелената площ, находяща се на ул. „Доктор Съйко Съев“, пред сградата на „МБАЛ – ПРОФ Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД, в който не е посочено от чие име се издава, както и липсва информация че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.
При необходимост Кмета на Община Ловеч да премахне агитационния материал със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи. 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2. Постъпила е Жалба с вх. № 77/08.10.2019 г., 14.15 ч., по общия входящ регистър на ОИК Ловеч, подадена от Петър Цолов Николов като ръководител на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ за местните избори през 2019 г. В жалбата се излага, че в гр. Ловеч, на бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“ и Кръговото движение /“Салито“/, по посока на движение към центъра на гр. Ловеч, е поставен билборд, представящ кандидата за кмет, регистриран от ПП БСП за община Ловеч, което счита, че е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, не е отбелязана на агитационния материал. Наред с посоченото, на агитационния материал невярно е посочено, че Радина Банкова е независим кандидат, никъде не се сочи като издател на материала БСП, нито изобщо кой е издателя на материала, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.
Извършена е проверка на място от представители на ОИК Ловеч от различни политически партии и коалиции – Валентина Недялкова – председател на ОИК Ловеч, Десислав Гецов – член на ОИК Ловеч и Таня Георгиева – член на ОИК Ловеч. Те представиха доклад, с приложен снимков материал. От представените снимки е видно, че върху билборд, поставен в гр. Ловеч, на бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“, е изобразен кандидата за кмет на Община Ловеч, издигнат от коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. На билборда няма информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Посоченото е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК. На следващо място, на билборда не е отбелязано от чие име се издава, а напротив записано е „независим кандидат за кмет на Община Ловеч“.Съгласно чл. 183, ал. 1, изр. второ на ИК „на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава“. Посоченото представлява нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. второ на ИК. Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Кметът на общината по решение на ОИК при необходимост със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса.
	   
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 1 „Против“ (Румен Петров Ралчев) на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Ловеч 

Р Е Ш И :

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, а именно на поставен агитационен материал, представляващ билборд с лика на Радина Банкова, разположен на зелената площ, находяща се бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“,  като на описаният агитационен материал не е посочено от чие име се издава, както и липсва информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.
УКАЗВА на Кмета на Община Ловеч да премахне описания агитационен материал, представляващ билборд с лика на Радина Банкова, разположен на зелената площ, находяща се в гр. Ловеч, на бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“, в който не е посочено от чие име се издава, както и липсва информация че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.
При необходимост Кмета на Община Ловеч да премахне агитационния материал със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи. 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

3. Постъпила е Жалба с вх. № 76/08.10.2019 г., 14.15 ч., по общия входящ регистър на ОИК Ловеч, подадена от Петър Цолов Николов като ръководител на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ за местните избори през 2019 г. В жалбата се излага, че в гр. Ловеч, на бул. България 11, до сградата на Сити Център, е поставен билборд, представящ кандидатите за кмет и общински съветници на ВМРО за Община Ловеч, което счита, че е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление заема площ, много по-малка от законово изискуемите 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.
Извършена е проверка на място от представители на ОИК Ловеч от различни политически партии и коалиции – Анна Михайлова, Десислав Гецов и Таня Георгиева. Те представиха доклад, с приложен снимков материал. От представените снимки е видно, че  на  билборда е посочено в долната част по средата „купуването и продаването на гласове е престъпление“, който надпис е на обособено поле на бял фон. Билбордът е с размери 381, 60 см. /широчина/, 228,7 см /височина/. Обособеното поле, в което е поставен надписа „купуването и продаването на гласове е престъпление“ е с размери 381,6 см /широчина/ и 8,00 см /височина/.  Посоченото е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК. Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Кметът на общината по решение на ОИК при необходимост със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса.
	   
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 1 „Против“ (Румен Петров Ралчев) на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Ловеч 

Р Е Ш И :

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно поставен агитационен материал, представляващ билборд, представящ кандидатите за кмет и общински съветници на ВМРО за Община Ловеч, находящ се в гр. Ловеч, на бул. България 11, до сградата на Сити Център,  като на описаният агитационен материал информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление заема площ, много по-малка от законово изискуемите 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК.
УКАЗВА на Кмета на Община Ловеч да премахне описания агитационен материал, представляващ билборд представящ кандидатите за кмет и общински съветници на ВМРО за Община Ловеч находящ се в гр. Ловеч, на бул. България 11, до сградата на Сити Център.
При необходимост Кмета на Община Ловеч да премахне агитационния материал със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи. 
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/

