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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 3/07 октомври 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 07 октомври 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:
Валентин Георгиев Вълев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Клара Сашева Баросова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
 ЧЛЕНОВЕ:
Анна Дочева Михайлова
 
Иван Донев Арабаджиев
 
Рени Бориславова Миткова
 
Ивайло Валентинов Георгиев
 
Фатме Юсеинова Моллова

Севдие Шефкат Кулаалиева

Мариана Михайлова Иванова


	Присъстват 11 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Петя Цанкова Стоянова и Велислава Атанасова Карадобрева. 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. Наемане на специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК Ловеч при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г .;
2. Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания;
3. Регистриране и обявяване на кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.;
4.Разни.

Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; 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. За подпомагане дейността на РИК - Ловеч съгласно Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК може да се наемат специалисти – експерти и специалисти - технически сътрудници. Тъй като Единадесети район – Ловешки е до 400 секции, то съгласно цитираното решение може да бъдат наети 3 експерта и 5 технически сътрудника. 

 Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия – Ловеч да се наемат специалисти-технически сътрудници към РИК Ловеч, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:
-специалисти-технически сътрудници:

Ралица Бранимирова Въткова, ЕГН ***;
Анелия Огнянова Бакърджиева, ЕГН ***.

Техническите сътрудници да подпомагат РИК във връзка с изготвяне на документи, поддръжка на регистрите, водени от РИК, техническо подпомагане на дейността на РИК и други задачи, възложени им от комисията.

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия.

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

Решението да се изпрати на Областен управител при Област Ловеч за изпълнение



Точка втора:

Постъпило е писмо с вх. № 36/06.10.2021 г. от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, с приложена Заповед № 582/05.10.2021 г. за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Тетевен за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Утвърден е номер, обхват и адрес на секцията.

Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, на територията на община Тетевен в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 113300042.
	ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК № 113300042 – 7 члена.

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

Точка трета:

1. 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 на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Нели Николаева Вълкова, Валентин Йорданов Глушков, Моника Младенова Николова, Владислав Илиянов Тонков, Лидия Борисова Нинова, Дончо Мончев Бърбанов, Иван Христов Минев и Калоян Димитров Брязов. Предложението е заведено под № 1 от 06 октомври 2021 г., 12:00 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 78-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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 627 – ПВР/НС от 28 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ГЛАС НАРОДЕН.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 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 изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Нели Николаева Вълкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Валентин Йорданов Глушков, ЕГН ***, с постоянен адрес***

Моника Младенова Николова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Владислав Илиянов Тонков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Лидия Борисова Нинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Дончо Мончев Върбанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Иван Христов Минев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Калоян Димитров Брязов, 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 „Българска Социалдемокрация - Евролевица“, представлявана от Александър Трифонов Томов чрез пълномощника Диман Илков Рохлев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шест кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Диман Илков Рохлев, Мирослав Владимиров Александров, Йордан Антонов Яков, Ангел Илиев Калестров, Веселин Недялков Мантуров и Генчо Петров Ахчиев. Предложението е заведено под № 2 от 07 октомври 2021 г., 14:30 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).
 Към предложението са приложени:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 6 бр.;

Пълномощно от Алесандър Трифонов Томов, като председател и представляващ ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“.
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 628 – ПВР/НС от 28 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч


Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Диман Илков Рохлев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Мирослав Владимиров Александров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Йордан Антонов Яков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Ангел Илиев Калестров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Веселин Недялков Мантуров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Генчо Петров Ахчиев, 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 „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Петър Николаев Клисаров чрез пълномощника Росен Георгиев Рачев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща един кандидат за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Росен Георгиев Рачев . Предложението е заведено под № 3 от 07 октомври 2021 г., 14:40 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).
 Към предложението са приложени:
	Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);

Пълномощно от Петър Николаев Клисаров, като председател и представляващ ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение № 632 – НС от 28 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Рени Бориславова Миткова; Ивайло Валентинов Георгиев; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Мариана Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Росен Георгиев Рачев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На лицето да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.45 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

