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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 7/10 юни 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 10 юни 2021 г., от 17.30 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, зала 1109, се проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Георгиев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Клара Сашева Баросова
СЕКРЕТАР:
Стойо Иванов Ковачев
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Донев Арабаджиев
 
Йордан Василев Василев
 
Петър Кирилов Яшев
 
Валентин Георгиев Вълев
 
Петя Цанкова Стоянова
 
Рени Бориславова Миткова
 
Фатме Юсеинова Моллова

Севдие Шефкат Кулаалиева

Мариана Михайлова Иванова

	Присъстват 13 от общо 13 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. 
Заседанието на РИК Ловеч бе открито от Председателя, който 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 11 юли 2021 г.;
2. Разни.

Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) 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 Априлци от инж. Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци, заведено с вх. № 39/07.06.2021 г., 09:34 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 11 юли 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.
2. 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. № 65/10.06.2021 г., 09:00 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 11 юли 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.
3. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч от Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, заведено с вх. № 67/10.06.2021 г., 11:21 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 11 юли 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 Луковит от Иван Грънчаров – Кмет на Община Луковит, заведено с вх. № 57/08.06.2021 г., 15:23 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 11 юли 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.
5. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Тетевен от д-р Мадлена Бояджиева - Ничева – Кмет на Община Тетевен, заведено с вх. № 62/09.06.2021 г., 15:15 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 11 юли 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.
6. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Троян от Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, заведено с вх. № 53/08.06.2021 г., 11:32 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.
УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Троян, 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.
7. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин, заведено с вх. № 60/08.06.2021 г., 17:28 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Угърчин в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.
УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Угърчин, 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.
8.  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. № 66/10.06.2021 г., 09:53 ч. Към предложението са приложени документите по т. 8 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 № 124-НС от 26.05.2021 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 на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 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 11 юли 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.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.45 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
						/Валентина Недялкова/	
СЕКРЕТАР: 
/Стойо Ковачев/

