РАЙНОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ
ПРОТОКОЛ № 27/16 октомври 2014 г.
от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч
Днес, 16 октомври 2014 г., в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, стая 412, от 17.30 ч. се
проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията както
следва:
Председател

Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател

Десислав Стефанов Гецов

Зам. председател

Стойо Иванов Ковачев

Секретар

Фатме Юсеинова Моллова

Член

Петър Цолов Николов

Член

Илица Тодорова Петрова

Член

Даниела Димитрова Йотова

Член

Павлина Минкова Комитова

Член

Станислава Гечева Стайкова-Давидова

Член

Йорданка Владимирова Минчева

Член

Христо Бончев Христов

Член

Елка Иванова Ангелова

Член

Алие Мутова Хасанова

Член

Валентин Николов Узунов

Присъстват 14 от общо 15 члена на Комисията. Отсъства Симона Василева
Иванова. На основание чл. 70, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум и
РИК Ловеч може да започне своята работа.
Заседанието на РИК Ловеч бе открито от Председателя, който оповести следния
дневен ред:
1. Разглеждане на жалба с вх. № 325/06.10.2014 г., 04.00 ч. на Входящия регистър на
РИК Ловеч, подадена от Иван Цанов Иванов, упълномощен представител на КП
„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО”;
2. Определяне на членове на РИК - Ловеч, които да подпишат констативните
протоколи за оставените на съхранение /резерв/ бюлетини с Областната и общински
администрации;
3.Разни.
Председателят подложи на гласуване така обявения дневен ред. Бе проведено
гласуване и с 14 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Десислав Стефанов Гецов;
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Стойо Иванов Ковачев; Фатме Юсеинова Моллова; Петър Цолов Николов; Илица
Тодорова Петрова; Даниела Димитрова Йотова; Павлина Минкова Комитова; Станислава
Гечева Стайкова-Давидова; Йорданка Владимирова Минчева; Христо Бончев Христов;
Елка Иванова Ангелова; Алие Мутова Хасанова; Валентин Николов Узунов) и 0 „Против”,
на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
прие обявения дневен ред.
Точка първа:
Постъпила е жалба с вх. № 325/06.10.2014 г., 04.00 ч. на Входящия регистър на РИК
Ловеч от Иван Цанов Иванов като упълномощен представител на КП”ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО”. В жалбата се посочва, че е констатирал нередности в следните
СИК: Община Летница - СИК №№ 111700003; 111700004; 111700005; 111700007 и
111700008. В Община Ловеч - СИК №№ 111800001; 111800002; 111800018; 111800023;
111800032; 111800063; 111800064; 111800069; 111800082; 111800085; 111800096;
111800099 и 111800101.В Община Луковит – СИК №№ 111900002; 111900007; 111900008;
111900016; 111900023 и 111900025. В Община Тетевен – СИК №№ 113300005; 113300006
и 113300007.
В жалбата се твърди, че нередностите се състоят в това, че не са получени /без да
уточнява от него ли или друго лице/ всички страници на протоколите, не са поставени на
копията печати и подписи на председател, зам. председател и секретар. Не са приложени
доказателства.
РИК Ловеч е приела решение № 203-НС от 06.10.2014г., с което е отхвърлила
жалбата като неоснователна и недоказана. Срещу решението на РИК е подадена жалба от
Иван Цанов Иванов до ЦИК. С решение № 1330-НС от 12.10.2014 на ЦИК е отменено
решението на РИК Ловеч и е върната преписката на РИК за произнасяне съгласно
указанията в мотивите на решението. В мотивите си ЦИК посочва, че „Атакуваното
решение следва да бъде отменено и преписката върната на РИК в Единадесети изборен
район - Ловешки, за установяване на причините за издаване на копия от протоколи в
нарушение на реда, предвиден в ИК, причините за ненараняване на печатите на СИК и
приемане на предвидените в същия мерки за въздействие спрямо отговорните лица.” С цел
да бъдат изпълнени указанията на ЦИК с Решение № 206-НС от 15.10.2014 г. РИК Ловеч
определи работна група, състояща се от представители от различни политически партии и
коалиции, която следва да извърши проучване и да изготви доклад относно причините
указани в решението на ЦИК. Работната група извърши проверка, във връзка с
твърдението в жалбата, при която бе установено, че в изборния ден, в посочените в
жалбата изборни секции
не са постъпвали жалби от представители на
КП”ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО” във връзка с нередности в предаденото
им копие от протоколите на СИК. Установи се също, че Списъците на лицата, получили
копие от подписания протокол, съставени в цитираните в жалбата СИК са подписани от
представителите на КП”ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО”, с което те са
удостоверили получаване на копие от протокола на СИК без забележки. След като обсъди
доклада и всички събрани по преписката доказателства следва да се приеме доклада на
работната група за изясняване на причините, указани в Решение № 1330-НС от 12.10.2014
г. на ЦИК.
Председателят формулира предложение за решение, което бе подложено на
гласуване. С 14 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Десислав Стефанов Гецов;
Стойо Иванов Ковачев; Фатме Юсеинова Моллова; Петър Цолов Николов; Илица
Тодорова Петрова; Даниела Димитрова Йотова; Павлина Минкова Комитова; Станислава
Гечева Стайкова-Давидова; Йорданка Владимирова Минчева; Христо Бончев Христов;
Елка Иванова Ангелова; Алие Мутова Хасанова; Валентин Николов Узунов) и 0 „Против”,
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на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
РЕШИ:
ПРИЕМА доклад на работната група, назначена с Решение № 206-НС от 15.10.2014 г. на
РИК Ловеч относно Жалба с вх. № 325/06.10.2014 г., 04.00 ч. на Входящия регистър на
РИК Ловеч от Иван Цанов Иванов като упълномощен представител на
КП”ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО”.
УКАЗВА на секционните избирателни комисии, че съгласно чл. 283, ал. 1 от Изборния
кодекс при поискване от правоимащите лица /членовете на секционната избирателна
комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и
инициативните комитети и наблюдателите/ следва да им бъде представено копие от
подписания протокол на СИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и
подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
УКАЗВА на секционните избирателни комисии, че съгласно чл. 230, ал. 4 от Изборния
кодекс председателят на секционната избирателна комисия и определен с решение на
комисията член при откриване на изборния ден маркират по уникален начин печата на
секционната избирателна комисия, с който се подпечатват изборните книжа. За
маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, който съдържа не
по-малко от три отпечатъка от маркирания печат.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок
до три дни от обявяването му.
Точка втора:
Председателят докладва писмо с изх. № НС-15-339 от 15.10.2014 г. на ЦИК. Следва
да се определят членове на РИК Ловеч, които да подпишат констативните протоколи за
останалите на съхранение отпечатани хартиени бюлетини за гласуване в изборите за
народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. /резерв/ на Областна
и общински администрации, които не са предоставени на секционните избирателни
комисии. В протоколите задължително следва да бъде посочено, че контролът по
съхранението на бюлетините се поема от областната или общинската администрация.
Председателят формулира предложение за решение, което бе подложено на
гласуване. С 14 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Десислав Стефанов Гецов;
Стойо Иванов Ковачев; Фатме Юсеинова Моллова; Петър Цолов Николов; Илица
Тодорова Петрова; Даниела Димитрова Йотова; Павлина Минкова Комитова; Станислава
Гечева Стайкова-Давидова; Йорданка Владимирова Минчева; Христо Бончев Христов;
Елка Иванова Ангелова; Алие Мутова Хасанова; Валентин Николов Узунов) и 0 „Против”,
и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ членове на РИК Ловеч, които да подпишат констативните протоколи за
оставените на съхранение бюлетини за гласуване в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г. /резерв/
на Областна и общински
администрации, които не са предоставени на секционните избирателни комисии, както
следва:
1. Валентин Николов Узунов;
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2. Христо Бончев Христов;
3. Елка Иванова Ангелова.
Всяко от определените лица извършва действията по отделно.
Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок
от обявяването му.
Точка трета:
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на РИК Ловеч бе закрито в 17.40 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/
СЕКРЕТАР:
/Фатме Моллова/

4

