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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 5/07 юни 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 07 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

Мариана Михайлова Иванова

	Присъстват 12 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Севдие Шефкат Куаалиева. 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. Регистриране и обявяване на кандидатските листи на партии и коалиции 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 12 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; 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 от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Ирена Тодорова Атанасова, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Ирена Тодорова Анастасова, Минчо Стойков Казанджиев, Валентина Александрова Найденова, Христомир Лазаров Маринов, Иван Галилеев Иванов, Маргарита Иванова Любенова, Тихомир Кънчев Райновски, Тодор Иванов Тодоров, Милчо Петков Михайлов и Събчо Илиев Лалев. Предложението е заведено под № 4 от 05 юни 2021 г., 13:05 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, като председател и представляващ  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.
  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 142– НС от 26 май 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Ирена Тодорова Анастасова, ЕГН ***, с постоянен адрес: гр. София, ***
	Минчо Стойков Казанджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Валентина Александрова Найденова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Христомир Лазаров Маринов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Иван Галилеев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Маргарита Иванова Любенова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Тихомир Кънчев Райновски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Тодор Иванов Тодоров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Милчо Петков Михайлов, 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 ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, представлявана от инж. Георги Петков Манолов чрез пълномощника Радослав Георгиев Радойков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Александър Руменов Пръвчев, Василена Димитрова Кубадинска и Диана Атанасова Млъчкова. Предложението е заведено под № 5 от 05 юни 2021 г., 15:10 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 3 бр.;
	Пълномощно от инж. Георги Петков Манолов, като председател и представляващ ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“.

 
ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 123– НС от 25 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БТР - БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БТР - БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Александър Руменов Пръвчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Василена Димитрова Кубадинска, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Диана Атанасова Млъчкова, 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 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Красимира Маринова Цекова, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Красимира Маринова Цекова, Станислав Емилов Николов, Марин Нинов Генов, Милен Василев Белев, Найден Петков Вутев,  Георги Иванов Нешев, Бисер Тодоров Линков, Мариян Маринов Марков, Людмил Владимиров Матев и Георги Божков Цанов. Предложението е заведено под № 6 от 05 юни 2021 г., 15:30 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, като председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.
 
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 133– НС от 26 май 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч



Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Красимира Маринова Цекова, 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: ***
Найден Петков Вутев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Георги Иванов Нешев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Бисер Тодоров Линков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мариян Маринов Марков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Людмил Владимиров Матев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Георги Божков Цанов, 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 КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“, представлявана от Димитър Александров Митев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шест кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Димитър Александров Митев, Кристина Атанасова Колесник, Дарина Петрова Велкова, Антоанета Огнянова Николова, Йордан Маринов Узунов и Калинка Николова Георгиева. Предложението е заведено под № 7 от 06 юни 2021 г., 14:05 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 6 бр.

КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 147– НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалиция за изписване върху бюлетината Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000)
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“, с посочено наименование на коалиция за изписване върху бюлетината Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Димитър Александров Митев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Кристина Атанасова Колесник, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Дарина Петрова Велкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Антоанета Огнянова Николова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Йордан Маринов Узунов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Калинка Николова Георгиева, 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 „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев чрез пълномощника Димитър Илиев Илиев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Мария Георгиева Башева, Бойко Боянов Първанов и Недко Симеонов Ананиев. Предложението е заведено под № 8 от 06 юни 2021 г., 14:40 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 3 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 11 юли 2021 г. с решение № 141– НС от 26 май 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „МИР“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП МИР, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Мария Георгиева Башева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Бойко Боянов Първанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Недко Симеонов Ананиев, 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 ПП „ПОДЕМ“, представлявана от Александър Цветков Богданов чрез пълномощника Мирослав Найденов Данов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Мирослав Найденов Данов, Христо Стефанов Милев и Данчо Калинов Лазаров. Предложението е заведено под № 9 от 07 юни 2021 г., 10:22 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 3 бр.;

Пълномощно от Александър Цветков Богданов, като председател и представляващ политическа партия „ПОДЕМ“.
 
Партия „ПОДЕМ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 105 – НС от 22 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ПОДЕМ.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „ПОДЕМ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ПОДЕМ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Мирослав Найденов Данов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Христо Стефанов Милев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Данчо Калинов Лазаров, 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 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, представлявана от Владимир Димитров Николов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Иван Белев Иванов и Цветан Стоименов Ночев. Предложението е заведено под № 10 от 07 юни 2021 г., 10:30 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 2 бр.;

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 145 – НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
Иван Велев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Цветан Стоименов Ночев, 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 от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, представлявана от Борил Климентов Соколов чрез пълномощника Атанас Енев Атанасов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща девет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Петър Георгиев Стефанов, Атанас Енев Атанасов, Мирослав Цветанов Николов, Петко Любенов Филипов, Ваньо Иванов Янев, Росен Младенов Емилов, Цветан Спасов Спасов, Момчил Алиянов Гаджалов и Марио Мирославов Шутев. Предложението е заведено под № 11 от 07 юни 2021 г., 11:02 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 9 бр.;

Пълномощно от Борил Климентов Соколов, като председател и представляващ ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“.

ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 131 – НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Петър Георгиев Стефанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Атанас Енев Атанасов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Мирослав Цветанов Николов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Петко Любенов Филипов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Ваньо Иванов Янев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Росен Младенов Емилов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Цветан Спасов Спасов, ЕГН *** с постоянен адрес: ***
	Момчил Алиянов Гаджалов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Марио Мирославов Шутев, 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 ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от Светослав Емилов Витков чрез пълномощника Росен Маринов Костов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща осем кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Росен Маринов Костов, Моника Младенова Николова, Калоян Димитров Брязов, Дончо Мончев Върбанов, Лидия Борисова Нинова, Нели Николаева Вълкова, Владислав Илиянов Тонков и Генчо Христов Цонев. Предложението е заведено под № 12 от 07 юни 2021 г., 11:12 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 8 бр.;

Пълномощно от Светослав Емилов Витков, като председател и представляващ ПП „ГЛАС НАРОДЕН“.
ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 127 – НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ГЛАС НАРОДЕН.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ГЛАС НАРОДЕН, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Росен Маринов Костов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Моника Младенова Николова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Калоян Димитров Брязов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Дончо Мончев Върбанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Лидия Борисова Нинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Нели Николаева Вълкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Владислав Илиянов Тонков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Генчо Христов Цонев, 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 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Цветан Генчев Цветанов чрез пълномощника Виктор Емилов Таслаков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща девет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 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, Добри Якимов Добрев, Йоана Димитрова Петрова и Мария Цветомилова Павлова. Предложението е заведено под № 13 от 07 юни 2021 г., 11:46 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 9 бр.;
	Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, като председател и представляващ ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“. 
	Пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов, упълномощен от Цветан Генчев Цветанов 

ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 130– НС от 26 май 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „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 11 юли 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: ***
	Добри Якимов Добрев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Йоана Димитрова Петрова, 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.

11. Постъпило е Предложение от КП ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Николай Нанков Нанков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Николай Нанков Нанков, Младен Найденов Маринов, Ирина Любенова Митева, Иван Николов Миховски, Георги Николов Митев, Иван Радославов Цветанов, Мадлен Пламенова Банчева, Петко Митков Пенков, Цветелина Стефанова Ковачева, Калин Димитров Василев. Предложението е заведено под № 14 от 07 юни 2021 г., 14:00 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Бойко Методиев Борисов, като председател и представляващ КП ГЕРБ-СДС.
 КП ГЕРБ-СДС е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 135– НС от 26 май 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП ГЕРБ-СДС, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ГЕРБ-СДС за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 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: ***
Мадлен Пламенова Банчева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Петко Митков Пенков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Цветелина Стефанова Ковачева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Калин Димитров Василев, 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 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез пълномощника Цветелина Николаева Георгиева, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шест кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. както следва: Любомир Антонов Каримански, Катерина Георгиева Ряхова, Цветелина Николаева Георгиева, Биляна Станимирова Атанасова, Галина Докова Генова и Христинка Димитрова Христова. Предложението е заведено под № 15 от 07 юни 2021 г., 14:43 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-НС от изборните книжа).
 Към предложението са приложени:
	Заявление-декларация 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 № 66-НС от изборните книжа) – 6 бр.;

Пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов, като председател и представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
	Пълномощно от Виктория Димитрова Василева упълномощена от Станислав Тодоров Трифонов 
Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 129– НС от 26 май 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатскaта листa на ПП „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 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва: 
 
	Любомир Антонов Каримански, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Катерина Георгиева Ряхова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветелина Николаева Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Биляна Станимирова Атанасова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Галина Докова Генова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
 Христинка Димитрова Христова, 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.

13. Постъпило е Предложение от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов чрез пълномощника Тихомир Йорданов Лилов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Радослав Василев Цанков, Цветослав Петров Цанков, Снежка Куцарова Миховска, Наталия Петкова Йовчева, Светла Стефанова Шейретова – Тодорова, Ерик Николаев Маринов, Юлиана Георгиева Пенева, Саафет Исметова Аторино, Невена Сашева Ганчева и Марин Петков Илчев. Предложението е заведено под № 16 от 07 юни 2021 г., 15:00 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов, като председател и представляващ КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“.
 КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 121– НС от 25 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, 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 № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Радослав Василев Цанков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Цветослав Петров Цанков, ЕГН ***,с постоянен адрес: ***
Снежка Куцарова Миховска, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Наталия Петкова Йовчева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Светла Стефанова Шейретова – Тодорова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ерик Николаев Маринов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Юлиана Георгиева Пенева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Саафет Исметова Аторино, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Невена Сашева Ганчева, ЕГН ***, с постоянен адрес:  ***
Марин Петков Илчев, 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 КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, представлявана от Иван Асенов Атанасов чрез пълномощника Катя Петрова Александрова, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща петима кандидата за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в поредност както следва: Атанас Ралчев Панчев, Теодор Христов Георгиев, Румен Стоянов Йорданов, Пламен Георгиев Александров и Митко Георгиев Бочев. Предложението е заведено под № 17 от 07 юни 2021 г., 15:35 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-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 № 66-НС от изборните книжа) – 5 бр.;

Пълномощно от Иван Асенов Атанасов, като председател и представляващ КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.
КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 128– НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 12 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; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Атанас Ралчев Панчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Теодор Христов Георгиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Румен Стоянов Йорданов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Пламен Георгиев Александров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Митко Георгиев Бочев, 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.
				

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.10 часа.


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

