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РАЙНОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 6/25 април 2019 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 25 април 2019 г., от 17.30 часа в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, стая 412, се проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Станислава Гечева Стайкова-Давидова
СЕКРЕТАР:
Фатме Юсеинова Моллова
ЧЛЕНОВЕ:
Дора Ангелова Стоянова

Илица Тодорова Петрова
 
Ваня Христова Иванова
 
Елка Иванова Ангелова
 
Рени Бориславова Миткова

Милка Пенкова Трифонова
 
Михаела Цветанова Димовска

Иван Донев Арабаджиев

Таня Димитрова Георгиева


	Присъстват 12 от общо 15 члена на Комисията. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет страницата на РИК Ловеч за датата и часа на заседанието, съдържащо и проект на дневен ред. Отсъстват Детелина Димитрова Сотирова,  Йордан Василев Василев и Петко Георгиев Петков.
Присъстват повече от половината членове, поради което на основание чл. 70, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум и РИК Ловеч може да започне своята работа. 

Председателят оповести следния проект на дневен ред:

1.  Разглеждане на постъпили жалби;
2. Назначаване на секционни избирателни комисии в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;
 3.  Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.
Точка първа:
1.Постъпила е Жалба с вх. № 43/24.04.2019 г., 10.33 ч. от Петя Кънчева Милева – пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“ във връзка с установени нарушения при провеждането на консултациите за сформиране, определяне и назначаване на секционни избирателни комисии в община Луковит. По конкретно е посочено, че в протокола за проведените консултации в конкретно изброени избирателни секции – 015; 021; 024 и 025 липсва представител на ПП „ВОЛЯ“ като описаното считат за грубо и съществено нарушение на чл. 92, ал. 6 от ИК. Искането е РИК да вземе решение за назначаване на съставите на посочените СИК като разпредели местата в ръководствата на тези СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция при спазване законоустановеното съотношение и брой на представителите във всяка СИК като за тази цел да бъде назначен член на ПП „ВОЛЯ“ във всяка СИК съобразно направените предложения пред кмета на общината.
	РИК Ловеч приема, че е подадена жалба срещу проведените консултации за определяне съставите на СИК в община Луковит. Изборният кодекс не предвижда обжалване на протокола от проведените консултации или самите фактически действия, проведени във връзка с тях. Конкретният акт, с който се назначават съставите на секционните избирателни комисии е решение на Районна избирателна комисия, което ще подлежи на оспорване по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. В този смисъл, жалбата с искане за назначаване на член на ПП“ВОЛЯ“ във всяка една секционна избирателна комисия е недопустима като подадена преждевременно преди произнасянето на РИК Ловеч относно назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в посочените избирателни секции 015; 021; 024; и 025 в община Луковит. 
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  Жалба с вх. № 43/24.04.2019 г., 10.33 ч., от Петя Кънчева Милева – пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“ .
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2. Постъпила е Жалба с вх. № 51/24.04.2019 г., 15.54 ч. от Даниела Петрова Величкова – пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“ във връзка с установени нарушения при провеждането на консултациите за сформиране, определяне и назначаване на секционни избирателни комисии в община Ловеч. По конкретно е посочено, че в протокола за проведените консултации в конкретно изброени избирателни секции – 111800040; 111800054; 111800060; 111800063; 111800075; 111800102 и 111800103 липсва представител на ПП „ВОЛЯ“ като описаното считат за грубо и съществено нарушение на чл. 92, ал. 6 от ИК. Искането е РИК да вземе решение за назначаване на съставите на посочените СИК като разпредели местата в ръководствата на тези СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция при спазване законоустановеното съотношение и брой на представителите във всяка СИК като за тази цел да бъде назначен член на ПП „ВОЛЯ“ във всяка СИК съобразно направените предложения пред кмета на общината.
РИК Ловеч приема, че е подадена жалба срещу проведените консултации за определяне съставите на СИК в община Ловеч. Изборният кодекс не предвижда обжалване на протокола от проведените консултации или самите фактически действия, проведени във връзка с тях. Конкретният акт, с който се назначават съставите на секционните избирателни комисии е решение на Районна избирателна комисия, което ще подлежи на оспорване по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. В този смисъл, жалбата с искане за назначаване на член на ПП“ВОЛЯ“ във всяка една секционна избирателна комисия е недопустима като подадена преждевременно преди произнасянето на РИК Ловеч относно назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в посочените избирателни секции 111800040; 111800054; 111800060; 111800063; 111800075; 111800102 и 111800103 в община Ловеч.
Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. 51/24.04.2019 г., 15.54 ч., от Даниела Петрова Величкова – пълномощник на Политическа партия „ВОЛЯ“ .
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка втора:

1. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Драгана, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

3. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Катунец, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

4. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Каленик, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

5. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Орляне, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

6. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Лесидрен, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

7. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Кирчево, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

8. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Славщица, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

9. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Сопот, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

10. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Микре, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

11. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Голец, общ. Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

12. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин  от  Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин с вх.№ 49/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И

ОДОБРЯВА списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Угърчин, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

13. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на гр. Тетевен, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
				
14. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Бабинци, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

15. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Български извор, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
		
16. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Васильово, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

17. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Галата, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

18. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Глогово, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

19. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Гложене, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

20. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Голям извор, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

21. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Градежница, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

22. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Дивчовото, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

23. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Малка Желязна, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

24. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч


Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Рибарица, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

25. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен с вх.№ 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на с. Черни Вит, общ. Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

26. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен с вх. № 48/24.04.2019 г. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК – списък с резервните членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените на консултациите списъци на резервните членове на СИК; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на населеното място. Бе предложен проект на решение, което бе подложено на гласуване. С 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Станислава Гечева Стайкова-Давидова; Фатме Юсеинова Моллова; Дора Ангелова Стоянова; Илица Тодорова Петрова; Ваня Христова Иванова; Елка Иванова Ангелова; Рени Бориславова Миткова; Милка Пенкова Трифонова; Михаела Цветанова Димовска; Иван Донев Арабаджиев; Таня Димитрова Георгиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Тетевен, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
				
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18,00 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		
СЕКРЕТАР:			
/Фатме Моллова/

