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РАЙНОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 5/02 март 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 02 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. Регистриране и обявяване на кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
2. 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 от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Ирена Тодорова Анастасова, 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: Ирена Тодорова Анастасова, Минчо Стойков Казанджиев, Валентина Александрова Найденова, Тихомир Кънчев Райновски, Иван Галилеев Иванов, Бистра Христова Лазарова, Милчо Петков Михайлов, Иван Романов Цветков, Тодор Иванов Тодоров, Събчо Илиев Лалев. Предложението е заведено под № 24 от 02 март 2021 г., 09:53 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 Корнелия Петрова Нинова като представляващ коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ“ с изх. № ПНС-175 от 25.02.2021 г.

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2039 – НС от 12 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината БСП 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 коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината БСП за БЪЛГАРИЯ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Ирена Тодорова Анастасова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Минчо Стойков Казанджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Валентина Александрова Найденова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Тихомир Кънчев Райновски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Галилеев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Бистра Христова Лазарова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Милчо Петков Михайлов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Романов Цветков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Тодор Иванов Тодоров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Събчо Илиев Лалев, 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 коалиция „Граждани от Протеста“, представлявана от Светозар Стоянов Съев чрез пълномощника Паоло Спасов Панчев, 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: Надежда Тодорова Кирова, Паоло Спасов Панчев. Предложението е заведено под № 25 от 02 март 2021 г., 10:17 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) – 2 бр.;

Пълномощно от Светозар Стоянов Съев като представляващ коалиция „Граждани от Протеста“.

Коалиция „Граждани от Протеста“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2100 – НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината Граждани от Протеста.
 
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 „Граждани от Протеста“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината Граждани от Протеста, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Надежда Тодорова Кирова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Паоло Спасов Панчев, 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 партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/, представлявана от Петър Стефанов Москов чрез пълномощника Деян Станимиров Станчев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща четири кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в поредност както следва: Деян Станимиров Станчев, Гергана Иванова Георгиева, Павлин Тодоров Дренски, Станимир Драганов Станчев. Предложението е заведено под № 26 от 02 март 2021 г., 11:05 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) – 4 бр.;

Пълномощно от Петър Стефанов Москов като председател и представляващ партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/.

Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2076 – НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/.
 
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 „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината партия КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Деян Станимиров Станчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Гергана Иванова Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Павлин Тодоров Дренски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Станимир Драганов Станчев, 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 коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, представлявана от Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димитров Хаджигенов, действащи заедно, чрез пълномощника Марин Маринов Ичев, 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: Марин Маринов Ичев, Ивета Владимирова Пекова, Николай Михайлов Генков, Дарина Кунчева Йорданова, Веселин Стефанов Вълчанов, Мартин Георгиев Цветков, Румен Спасов Иванов, Дафина Ботева Найденова, Борислава Койнова Василкова, Красимир Михайлов Ангелов. Предложението е заведено под № 27 от 02 март 2021 г., 11:10 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) – 10 бр.;

Пълномощно от представляващите коалицията Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димитров Хаджигенов.

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2018 – НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!.
 
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 „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Марин Маринов Ичев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Ивета Владимирова Пекова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Николай Михайлов Генков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Дарина Кунчева Йорданова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Веселин Стефанов Вълчанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мартин Георгиев Цветков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Румен Спасов Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Дафина Ботева Найденова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Борислава Койнова Василкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Красимир Михайлов Ангелов, 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 коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез пълномощника Васил Панчев Мандев, 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: Цвятко Георгиев Георгиев, Младен Минков Близнаков, Сашка Костадинова Христова, Красимир Радев Минчев, Анна Василева Тодорова, Мариан Стайков Кунчев. Предложението е заведено под № 28 от 02 март 2021 г., 12:12 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 представляващите коалицията Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов от 01.03.2021 г.
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2007– НС от 10 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).
 
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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Цвятко Георгиев Георгиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Младен Минков Близнаков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Сашка Костадинова Христова, ЕГН***, с постоянен адрес: ***
Красимир Радев Минчев, ЕГН *** с постоянен адрес:***
Анна Василева Тодорова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мариан Стайков Кунчев, 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 партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов чрез пълномощника Поля Христова Христова, 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: Бойко Велиславов  Пъдарски, Поля Христова Христова, Михаил Нанев Михайлов, Калин Петков Кръстев, Петко Минчев Минков, Марин Петков Илчев, Саафет Исметова Аторино, Младена Димитрова Екова, Даниел Кънчев Сираков, Детелина Димитрова Сотирова. Предложението е заведено под № 29 от 02 март 2021 г., 12:35 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 Красимир Дончев Каракачанов като председател и представляващ партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ .

Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2079 - НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.
 
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 „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Бойко Велиславов Пъдарски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Поля Христова Христова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Михаил Нанев Михайлов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Калин Петков Кръстев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Петко Минчев Минков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Марин Петков Илчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Саафет Исметова Аторино, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Младена Димитрова Екова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Даниел Кънчев Сираков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Детелина Димитрова Сотирова, 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 партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез пълномощника Сурай Мустафа Велиева, 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: Рушен Мехмед Риза, Джейхан Хасанов Ибрямов, Станислав Димитров Анастасов, Стефан Русев Добревски, Диян Вацов Вацов, Любен Илиев Василев, Виолета Атанасова Ивайлова, Алил Хасанов Коджахасанов, Сурай Мустафа Велиева, Методи Васков Петков. Предложението е заведено под № 30 от 02 март 2021 г., 14:25 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 Мустафа Сали Карадайъ като председател и представляващ партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ № 85 от 26.02.2021 г. 
Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. с решение № 2081 - НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината партия Движение за права и свободи - ДПС.
 
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 „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Движение за права и свободи- ДПС, за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

	Рушен Мехмед Риза, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Джейхан Хасанов Ибрямов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Станислав Димитров Анастасов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Стефан Русев Добревски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Диян Вацов Вацов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Любен Илиев Василев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Виолета Атанасова Ивайлова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Алил Хасанов Коджахасанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Сурай Мустафа Велиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Методи Васков Петков, 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.

8. Постъпило е Предложение за допълнение на регистрирана кандидатска листа от политическа партия „АТАКА“, представлявана от Волен Николов Сидеров чрез Адриан Христов Асенов, заведено с вх. № 23 от 02 март 2021 г., 16:55 ч. във Входящ регистър на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
Иска се кандидатската листа, регистрирана с Решение № 59-НС от 01.03.2021 г. От РИК – Ловеч, да бъде допълнена с един кандидат – Емил Маринчев Петков на пета позиция. Представено е заявление-декларация (Приложение № 67-НС от изборните книжа).
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 :

ДОПЪЛВА 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, регистрирана с Решение № 59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Ловеч, като на пета позиция се вписва лицето: 

	Емил Маринчев Петков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Допълнението на кандидатската листа да бъде вписано 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.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18:00 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/							СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

