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РАЙНОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 4/01 март 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 01 март 2021 г., от 17.30 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, зала 101, се проведе заседание на Районна избирателна комисия Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Фатме Юсеинова Моллова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тихомир Йорданов Лилов
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Дора Ангелова Стоянова
 
Иван Донев Арабаджиев
 
Йордан Василев Василев
 
Петър Кирилов Яшев
 
Ваня Христова Иванова
 
Десислав Стефанов Гецов
 
Рени Бориславова Миткова

Янко Цочев Грънчаров

Севдие Шефкат Кулаалиева

Снежинка Иванова Пенкова

Клара Сашева Баросова


	Присъстват 15 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, публикуван е и проект на дневен ред. 
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. Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
2. Регистриране и обявяване на кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
3. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова) 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.Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Летница от д-р Красимир Джонев – Кмет на Община Летница, заведено с вх. № 53/26.02.2021 г., 12:43 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК – списък на 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 при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 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 общината.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Летница в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Летница, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, 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 Априлци от инж. Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци, заведено с вх. № 48/26.02.2021 г., 10:04 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК – списък на 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 при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 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 общината.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Априлци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Априлци, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, 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 Ловеч от г-жа Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, заведено с вх. № 50/26.02.2021 г., 11:45 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК – списък на 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 при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 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 общината.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Ловеч в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Ловеч, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, 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 Ябланица от инж. Найден Найденов – Кмет на Община Ябланица, заведено с вх. № 49/26.02.2021 г., 10.10 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК – списък на 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 при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 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 общината.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Ябланица в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Ябланица, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, 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 Луковит от г-н Иван Грънчаров – Кмет на Община Луковит, заведено с вх. № 58/27.02.2021 г., 9.40 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК – списък на 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 при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 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 общината.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против”  на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Луковит в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Луковит, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

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

6.Постъпила е преписка във връзка с назначаване състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, заведени с вх. № 43/25.02.2021 г., 14:38 ч. Преписката се състои от Покана за провеждане на консултациите и начина на оповеставянето й; Протокол № 1 от проведената консултация с представителите на политическите партии и коалиции на територията на община Тетевен от 22.02.2021 г.; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копие на удостоверение за актуално състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощните на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК.
Видно от представената преписка при консултациите не е постигнато съгласие. При провеждане на консултациите не е постигнато съгласие по отношение на разпределените места на ПП „ВОЛЯ“. Протоколът е подписан с особено мнение от упълномощения представител на партията. Той е изложил и подробно съображенията си като счита, че ПП ВОЛЯ при извършените консултации не е получила във всички СИК свои представители.  Поради липса на съгласие РИК Ловеч извършва назначаването съобразно предложенията на партиите и коалициите, участвали в консултациите и съобразявайки се с изискванията на Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК и Решение № 22-НС от 18.02.2021 г. на РИК Ловеч. 

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Тетевен в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Тетевен, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
				
Точка втора:
1.Постъпило е Предложение от политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Митю Николов Димов, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща девет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Ивелин Първанов Първанов, Людмил Владимиров Матев, Станислав Емилов Николов, Марин Нинов Генов, Милен Василев Белев, Георги Божков Цанов, Найден Петков Вутев, Красимир Георгиев Цоев, Георги Иванов Нешев. Предложението е заведено под № 3 от 27 февруари 2021 г., 10:08 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 9 бр.;

Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, като председател и представляващ политическа партия “ВЪЗРАЖДАНЕ“ от 19.02.2021 г.
Партия “Възраждане“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2056 – НС от 15 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против”  на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия “ВЪЗРАЖДАНЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Ивелин Първанов Първанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;

Людмил Владимиров Матев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
	Станислав Емилов Николов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Марин Нинов Генов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Милен Василев Белев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Георги Божков Цанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Найден Петков Вутев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
	Красимир Георгиев Цоев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Георги Иванов Нешев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***.
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2.Постъпило е Предложение от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез пълномощника Цветелина Николаева Георгиева, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща петима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Станислав Светозаров Балабанов, Цветелина Николаева Георгиева, Галина Докова Генова, Иван Тонев Петров, Александър Николов Вълчев. Предложението е заведено под № 4 от 27 февруари 2021 г., 11:50 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 5 бр.;

Пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов, като председател на политическа партия “ ИМА ТАКЪВ НАРОД“ .
Политическа партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2083 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против”  на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	.Станислав Светозаров Балабанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Цветелина Николаева Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Галина Докова Генова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Тонев Петров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Александър Николов Вълчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

3. Постъпило е Предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Борис Филипов Иванов чрез пълномощника Антония Руменова Ночева, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Румен Стоименов Ночев, Петър Ванков Петров, Павел Йорданов Иванов. Предложението е заведено под № 5 от 27 февруари 2021 г., 13:17 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 3 бр.;

Пълномощно от Борис Филипов Иванов, като председател и представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ с рег. № 1468 от 05.02.2021 г. на нотариус Стилиян Тютюнджиев с рег. № 065 на НК и район на действие РС София;
	Пълномощно от Боян Боянов Станков – Расате от 24.02.2021 г.
Партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2089 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Български национален съюз - НД. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Български национален съюз - НД, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Румен Стоименов Ночев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Петър Ванков Петров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Павел Йорданов Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

4. Постъпило е Предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“, представлявана от Георги Венелинов Георгиев чрез пълномощника Веселин Николов Ванев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща пет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Момчил Алиянов Гаджалов; Весела Иванова Генова; Ема Асенова Милчева; Петко Любенов Филипов; Виктор Василев Иванов. Предложението е заведено под № 6 от 27 февруари 2021 г., 13:45 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 5 бр.;

Пълномощно от Георги Венелинов Георгиев, като председател и представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ с рег. № 5514 от 23.02.2021 г. на нотариус Милена Георгиева с рег. № 622 на НК и район на действие РС София;
	Пълномощно от Борил Климентов Соколов с рег. № 6117 от 26.02.2021 г. на нотариус Милена Георгиева с рег. № 622 на НК и район на действие РС София.
Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2084 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БНО. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Български национален съюз - БНО, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Момчил Алиянов Гаджалов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Весела Иванова Генова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ема Асенова Милчева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Петко Любенов Филипов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Виктор Василев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

5. Постъпило е Предложение от политическа партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“, представлявана от Иван Минчев Габеров чрез пълномощника Данчо Цветанов Стоянов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Любомира Костадинова Карпузова, Татяна Костадинова Костадинова. Предложението е заведено под № 7 от 28 февруари 2021 г., 09:10 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 2 бр.;
	Пълномощно от Иван Минчев Габеров, като председател и представляващ политическа партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“ с рег. № 1155 от 25.02.2021 г. на нотариус Ксения Белазелкова с рег. № 043 на НК и район на действие РС София.

Партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2098 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП Благоденствие-Обединение-Градивност. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП Благоденствие-Обединение-Градивност, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Любомира Костадинова Карпузова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Татяна Костадинова Костадинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

6. Постъпило е Предложение от политическа партия „ПРАВОТО“, представлявана от Мария Петрова Колева, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща един кандидат за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. както следва: Веска Димитрова Боева. Предложението е заведено под № 8 от 28 февруари 2021 г., 10:15 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението е приложено Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата, че е съгласна да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложена за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 2 бр.;

Партия „ПРАВОТО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2069 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ПРАВОТО. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „ПРАВОТО“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ПРАВОТО, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Веска Димитрова Боева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На лицето да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

6. Постъпило е Предложение от политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, представлявана от Владимир Димитров Николов чрез пълномощника Георги Антонов Антонов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Георги Антонов Антонов, Цветан Стоименов Ночев, Иван Велев Иванов. Предложението е заведено под № 9 от 28 февруари 2021 г., 10:45 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 3 бр.;

Пълномощно от Владимир Димитров Николов, като председател и представляващ политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ с № 11 от 25.02.2021 г. 

Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2052 – НС от 15 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Георги Антонов Антонов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Цветан Стоименов Ночев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Велев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

7. Постъпило е Предложение от коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Валери Методиев Григоров чрез пълномощника Любомир Георгиев Маринов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща един кандидат за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. както следва: Любомир Георгиев Маринов. Предложението е заведено под № 10 от 28 февруари 2021 г., 10:45 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа);
	Пълномощно от Валери Методиев Григоров и Господин Тончев Тончев, като представляващи коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“. 

Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2077 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Любомир Георгиев Маринов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На лицето да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

8. Постъпило е Предложение от политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Калин Димитров Крулев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Калин Димитров Крулев, Милица Галинова Николова, Пламен Илиев Мирчев. Предложението е заведено под № 11 от 28 февруари 2021 г., 12:19 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 3 бр.

Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2099 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Калин Димитров Крулев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Милица Галинова Николова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Пламен Илиев Мирчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

9. Постъпило е Предложение от политическа партия „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев чрез пълномощника Димитър Илиев Илиев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шест кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Марио Николов Христов; Надежда Красимирова Георгиева; Божидар Георгиев Ботев; Бойко Боянов Първанов; Асен Деянов Петров; Пламен Деянов Петров. Предложението е заведено под № 12 от 28 февруари 2021 г., 13:28 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 6 бр.;
	Пълномощно от Симеон Славчев Славчев, като председател и представляващ политическа партия „МИР“.

Партия „МИР“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2055 – НС от 15 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП МИР.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „МИР“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП МИР, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Марио Николов Христов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Надежда Красимирова Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Божидар Георгиев Ботев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Бойко Боянов Първанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Асен Деянов Петров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Пламен Деянов Петров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

10. Постъпило е Предложение от политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Петър Николаев Клисаров чрез пълномощника Красимир Минков Минков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Емилия Красимирова Минкова, Светла Дамянова Дамянова. Предложението е заведено под № 13 от 28 февруари 2021 г., 16:40 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 2 бр.;

Пълномощно от Петър Николаев Клисаров, като председател и представляващ политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2070 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Емилия Красимирова Минкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Светла Дамянова Дамянова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

11. Постъпило е Предложение от политическа партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Цветан Генчев Цветанов чрез пълномощника Виктор Владимиров Серафимов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Надя Евтимова Бонева, Виктор Емилов Таслаков, Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо, Силвия Веселинова Ангелова, Галина Веселинова Джамбазова, Цветомир Бойков Пейков, Радко Христов Радков, Добри Якимов Добрев, Велина Бориславова Генчева, Мария Цветомилова Павлова. Предложението е заведено под № 14 от 01 март 2021 г., 09:55 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, като председател и представляващ политическа партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“;
	Пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов за преупълномощаване.

Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2008 – НС от 10 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Надя Евтимова Бонева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Виктор Емилов Таслаков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Силвия Веселинова Ангелова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Галина Веселинова Джамбазова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветомир Бойков Пейков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Радко Христов Радков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Добри Якимов Добрев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Велина Бориславова Генчева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мария Цветомилова Павлова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

12. Постъпило е Предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Георги Стефанов Неделчев чрез Станимир Делчев Минков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща един кандидат за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. както следва: Павлин Методиев Иванов. Предложението е заведено под № 15 от 01 март 2021 г., 10:13 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 1 бр.;

Пълномощно от Георги Стефанов Неделчев, като председател и представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2095 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД).
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД), за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Павлин Методиев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***


Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На лицето да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

	Заседанието се прекъсна в 18.15 ч.
	Заседанието продължава в 18.25 ч.

13.Постъпило е Предложение от политическа партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, представлявана от Румен Йорданов Петков чрез Милко Димитров Димитров, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шест кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Маргарита Иванова Любенова, Мария Маринова Костовска, Иван Колев Карапанчев, Десислава Георгиева Ванова, Ивелина Лазарова Радева, Енчо Тодоров Енев. Предложението е заведено под № 16 от 01 март 2021 г., 10:33 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 6 бр.;
	Пълномощно от Румен Йорданов Петков, като председател и представляващ политическа партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“.

Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2054 – НС от 15 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП АБВ.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП АБВ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Маргарита Иванова Любенова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Мария Маринова Костовска, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Колев Карапанчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Десислава Георгиева Ванова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ивелина Лазарова Радева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Енчо Тодоров Енев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***.
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

14. Постъпило е Предложение от партия „Възраждане на Отечеството“, представлявана от Николай Симеонов Малинов чрез пълномощника Мартин Младенов Николов, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Светослав Петров Иванов, Румен Стоянов Йорданов, Пламен Георгиев Александров. Предложението е заведено под № 17 от 1-ви Март 2021 г., 11:08 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 3 бр.;

Пълномощно от Николай Симеонов Малинов, като председател на политическа партия “ Възраждане на Отечеството“ .
Партия “Възраждане на Отечеството“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2078 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия “Възраждане на Отечеството“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Светослав Петров Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Румен Стоянов Йорданов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Пламен Георгиев Александров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

15. Постъпило е Предложение от партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, представлявана от Красимир Христов Янков чрез пълномощника Венцислав Младенов Хаджиев, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща петима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Венцислав Младенов Хаджиев, Рената Николаева Ичевска, Мария Димитрова Нанкова, Теодор Христов Георгиев и Младен Захариев Абаджиев. Предложението е заведено под № 18 от 1-ви Март 2021 г., 12:15 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 5 бр.;

Пълномощно от Красимир Христов Янков, като председател на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ .
Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2066 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Венцислав Младенов Хаджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Рената Николаева Ичевска, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мария Димитрова Нанкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Теодор Христов Георгиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Младен Захариев Абаджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

16. Постъпило е Предложение от партия „Глас Народен“, представлявана от Светослав Емилов Витков чрез пълномощника Радослав Михайлов Христов, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Радослав Михайлов Христов, Владимир Лъчезаров Василев, Мариян Стойков Данчев, Бойко Стефанов Караиванов, Ивайло Иванов Димитров, Моника Младенова Константинова, Данаил Михов Димовски, Антон Митков Ненков, Владислав Людмилов Янков и Цветан Любомиров Ралински. Предложението е заведено под № 19 от 1-ви Март 2021 г., 13:00 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Светослав Емилов Витков, като председател на политическа партия „Глас Народен“ .
Партия „Глас Народен“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2068 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП Глас Народен.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия “Глас Народен“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП Глас Народен, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Радослав Михайлов Христов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Владимир Лъчезаров Василев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Мариян Стойков Данчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Бойко Стефанов Караиванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ивайло Иванов Димитров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Моника Младенова Константинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Данаил Михов Димовски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Антон Митков Ненков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Владислав Людмилов Янков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветан Любомиров Ралински, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

17. Постъпило е Предложение от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща петима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Емил Тодоров Лилов, Кристина Атанасова Колесник, Ралица Китанова Луканова, Николай Антонов Радев и Христо Николаев Христов. Предложението е заведено под № 20 от 1 март 2021 г., 13.10 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 5 бр.;

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2067 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината: Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000)..
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ , с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000), за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Емил Тодоров Лилов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Кристина Атанасова Колесник, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ралица Китанова Луканова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Николай Антонов Радев, ЕГН ***, с постоянен адрес ***
Христо Николаев Христов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

18. Постъпило е Предложение от коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, подписано от Силвия Христова Костадинова, упълномощена от Пламен Трифонов Христов, упълномощен от Веселин Найденов Марешки – представляващ коалицията, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Цветослав Петров Цанков, Силвия Христова Костадинова, Русан Атанасов Русанов, Венелин Никифоров Йорданов, Юлиана Георгиева Пенева, Мирослав Събчев Колев, Светла Стефанова Шейретова-Тодорова, Калоян Валентинов Кирилов, Цветомира Тодорова Баровска, Даниела Петрова Величкова. Предложението е заведено под № 21 от 1 март 2021 г., 14.05 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Веселин Найденов Марешки, с което упълномощава Пламен Трифонов Христов да представлява коалицията;
Пълномощно от Пламен Трифонов Христов, с което упълномощава Силвия Христова Костадинова да представлява коалицията.
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение регистрирана с Решение № 2040-НС от 12 февруари 2021 г. и Решение № 2131-НС от 24 февруари 2021 г. и Решение № 2142-НС от 26 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината: ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Цветослав Петров Цанков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Силвия Христова Костадинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Русан Атанасов Русанов, ЕГН ***, с постоянен адрес ***
	Венелин Никифоров Йорданов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Юлиана Георгиева Пенева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мирослав Събчев Колев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Светла Стефанова Шейретова-Тодорова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Калоян Валентинов Кирилов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветомира Тодорова Баровска, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Даниела Петрова Величкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

19. Постъпило е Предложение от коалиция ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Николай Нанков Нанков, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Николай Нанков Нанков, Младен Найденов Маринов, Ирина Любенова Митева, Иван Николов Миховски, Георги Николов Митев, Иван Радославов Цветанов, Калин Димитров Василев, Ваня Владимирова Събчева, Владислав Радомиров Радоев, Атанас Маринов Орлинов. Предложението е заведено под № 22 от 1-ви Март 2021 г., 15:40 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Бойко Методиев Борисов, като представляващ коалиция ГЕРБ - СДС.
Коалиция ГЕРБ-СДС е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2090 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ГЕРБ–СДС.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ГЕРБ-СДС, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Николай Нанков Нанков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Младен Найденов Маринов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ирина Любенова Митева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Николов Миховски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Георги Николов Митев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Радославов Цветанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Калин Димитров Василев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ваня Владимирова Събчева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Владислав Радомиров Радоев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Атанас Маринов Орлинов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

20. Постъпило е Предложение от политическа партия „АТАКА“, представлявана от Волен Николов Сидеров чрез Адриан Христов Асенов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща четирима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Адриан Христов Асенов, Светозар Атанасов Ангелов, Надя Георгиева Вълкова, Калин Венков Атев. Предложението е заведено под № 23 от 01 март 2021 г., 16:55 ч., във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 4 бр.;
	Пълномощно от Волен Николов Сидеров, като председател и представляващ политическа партия „АТАКА“.

Партия „АТАКА“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2075 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината АТАКА.
 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г.  на ЦИК.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на партия „АТАКА“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината АТАКА, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Адриан Христов Асенов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Светозар Атанасов Ангелов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Надя Георгиева Вълкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Калин Венков Атев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

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

Точка трета:

Постъпили са списъци на членове на секционни избирателни комисии, които допълнително са изявили желание да бъдат ваксинирани против COVID-19, както следва: списък с вх. № 63 от 01.03.2021 г. от ПП ДПС гр. Троян и списък с вх. № 64 от 01.03.2021 г. от ПП ГЕРБ Троян. Като съобрази, че извършването на ваксинирането се организира от РЗИ Ловеч, РИК Ловеч следва да изпрати списъците по компетентност на РЗИ Ловеч за преценка.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 15 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Фатме Юсеинова Моллова; Тихомир Йорданов Лилов; Петко Георгиев Петков; Дора Ангелова Стоянова; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Ваня Христова Иванова; Десислав Стефанов Гецов; Рени Бориславова Миткова; Янко Цочев Грънчаров; Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежинка Иванова Пенкова; Клара Сашева Баросова)  и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Изпраща по компетентност на РЗИ Ловеч списъци с членове на секционни избирателни комисии, изявили допълнително желание да бъдат ваксинирани срещу COVID-19, както следва: списък с вх. № 63 от 01.03.2021 г. от ПП ДПС гр. Троян и списък с вх. № 64 от 01.03.2021 г. от ПП ГЕРБ Троян.

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 18.50 часа.
	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/			
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

