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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 4/11 октомври 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 11 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. Отсъстват Велислава Атанасова Карадобрева и Петя Цанкова Стоянова. 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 14 ноември 2021 г.;
2.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. Постъпило е Предложение от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Красимира Маринова Цекова, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Красимира Маринова Цекова, Станислав Емилов Николов, Бисер Тодоров Линков, Марин Нинов Генов, Милен Василев Белев, Георги Иванов Нешев, Людмил Владимиров Матев, Весела Георгиева Иванова, Ивайло Димитров Иванов и Мариян Маринов Марков. Предложението е заведено под № 4 от 08 октомври 2021 г., 13:17 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) – 10 бр.;

Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, като председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 638 – ПВР/НС от 29 септември 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 № 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 „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Красимира Маринова Цекова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Станислав Емилов Николов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Бисер Тодоров Линков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Марин Нинов Генов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Милен Василев Белев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Георги Иванов Нешев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Людмил Владимиров Матев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Весела Георгиева Иванова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Ивайло Димитров Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мариян Маринов Марков, 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 „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Радослав Пламенов Стойчев чрез пълномощника Пламен Илиев Мирчев, с искане за регистрация на кандидатска листа, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Калин Димитров Крулев и Пламен Илиев Мирчев. Предложението е заведено под № 5 от 09 октомври 2021 г., 12:21 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) – 2 бр.;

	Пълномощно от Радослав Пламенов Стойчев, като председател и представляващ ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“.

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 640 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Влизат Велислава Атанасова Карадобрева и Петя Цанкова Стоянова.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Калин Димитров Крулев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

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

3. Постъпило е Предложение от ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Георги Венелинов Георгиев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Асен Георгиев Иванов и Стефан Симеонов Тошев. Предложението е заведено под № 6 от 10 октомври 2021 г., 09:22 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) – 2 бр.;

ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 614 – ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БНО.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БНО, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Асен Георгиев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Стефан Симеонов Тошев, 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 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Борис Филипов Иванов чрез пълномощника Боян Боянов Станков - Расате, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща пет кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Румен Стоименов Ночев, Павел Йорданов Иванов, Тони Любомиров Димитров, Васил Йорданов Михайлов и Иван Милков Иванов. Предложението е заведено под № 7 от 10 октомври 2021 г., 12:43 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) – 5 бр.;

Пълномощно от Борис Филипов Иванов,  като председател и представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 650 – НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Български национален съюз - НД.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Български национален съюз - НД, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Румен Стоименов Ночев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Павел Йорданов Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Тони Любомиров Димитров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Васил Йорданов Михайлов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Милков Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

5. Постъпило е Предложение от ПП „ПРАВОТО“, представлявана от Мария  Петрова Колева, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща един кандидат за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Веска Димитрова Боева. Предложението е заведено под № 8 от 10 октомври 2021 г., 13:06 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 е приложено:
	Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 1 бр.;

ПП „ПРАВОТО“  е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 626 – ПВР/НС от 28 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ПРАВОТО.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „ПРАВОТО“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ПРАВОТО, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Веска Димитрова Боева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

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

6. Постъпило е Предложение от ПП „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев чрез пълномощника Димитър Илиев Илиев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща четирима кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Люсиен Хараламбиев Тишев, Димитър Илиев Илиев, Бойко Боянов Първанов и Недко Симеонов Ананиев. Предложението е заведено под № 9 от 10 октомври 2021 г., 13:08 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) – 4 бр.;

Пълномощно от Симеон Славчев Славчев, като председател и представляващ ПП „МИР“.
ПП „МИР“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 637 – НС от 29 септември 2021 г. и с решение № 665 – НС от 01 октомври 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Партия МИР.
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 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „МИР“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Партия МИР, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Люсиен Хараламбиев Тишев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Димитър Илиев Илиев, 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.

7. Постъпило е Предложение от ПП „БРИГАДА“, представлявана от Арбен Ефремов Хавальов чрез пълномощника Александър Станимиров Марковски, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Иво Цолов Сираков и Ромина Дончева Ганевска. Предложението е заведено под № 10 от 11 октомври 2021 г., 09:18 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) – 2 бр.;

Пълномощно от Арбен Ефремов Хавальов, като председател и представляващ ПП „БРИГАДА“.
ПП „БРИГАДА“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 615 – НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БРИГАДА.
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 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „БРИГАДА“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БРИГАДА за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Иво Цолов Сираков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Ромина Дончева Ганевска, 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 „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“, представлявана от Иван Минчев Габеров чрез пълномощника Данчо Цветанов Стоянов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Любомир Любенов Каменов, Георги Радославов Христов и Кристина Ботева Иванова. Предложението е заведено под № 11 от 11 октомври 2021 г., 09:22 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в избори 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) – 3 бр.;

Пълномощно от Иван Минчев Габеров, като председател и представляващ ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“.
ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 653 – НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва: 
	Любомир Любенов Каменов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Георги Радославов Христов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Кристина Ботева Иванова, 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 „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки чрез пълномощника Пламен Трифонов Христов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща пет кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Силвия Христова Костадинова, Светла Стефанова Шейретова - Тодорова, Мирослав Събчев Колев, Цветомира Тодорова Баровска и Биляна Василева Маринова. Предложението е заведено под № 12 от 11 октомври 2021 г., 11:17 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в избори 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) – 5 бр.;

Пълномощно от Веселин Найденов Марешки, като председател и представляващ ПП „ВОЛЯ“.
ПП „ВОЛЯ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 623 – ПВР/НС от 28 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВОЛЯ.
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 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „ВОЛЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВОЛЯ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва: 
	Силвия Христова Костадинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Светла Стефанова Шейретова- Тодорова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мирослав Събчев Колев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Цветомира Тодорова Баровска, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Биляна Василева Маринова, 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 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 на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Николай Нанков Нанков, Младен Найденов Маринов, Йордан Дониславов Досев, Иван Димитров Грънчаров, Иван Николов Миховски, Георги Николов Митев, Иван Радославов Цветанов, Мадлен Пламенова Банчева, Цветина Руменова Бамбова и Симона Станиславова Събчева. Предложението е заведено под № 13 от 11 октомври 2021 г., 12:15 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) – 10 бр.;

Пълномощно от Бойко Методиев Борисов, като председател и представляващ КП ГЕРБ-СДС.
КП ГЕРБ-СДС е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 622 – ПВР/НС от 27 септември 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 № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 КП ГЕРБ-СДС, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ГЕРБ-СДС, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Николай Нанков Нанков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Младен Найденов Маринов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Йордан Дониславов Досев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Димитров Грънчаров, 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: ***
	Цветина Руменова Бамбова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Симона Станиславова Събчева, 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 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, 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 на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Даниел Кънчев Сираков, Радослав Василев Цанков, Тихомир Йорданов Лилов, Поля Христова Христова, Ерик Николаев Маринов, Николай Митев Щрегарски, Фидана Ангелова Веселинова, Марин Петков Илчев, Саафет Исметова Аторино и Цветан Радков Бойкин. Предложението е заведено под № 14 от 11 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) – 10 бр.;

Пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов, като председател и представляващ ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 633 – ПВР/НС от 28 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината 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 № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Даниел Кънчев Сираков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Радослав Василев Цанков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Тихомир Йорданов Лилов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Поля Христова Христова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ерик Николаев Маринов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Николай Митев Щрегарски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Фидана Ангелова Веселинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Марин Петков Илчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Саафет Исметова Аторино, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветан Радков Бойкин, 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 „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, представлявана от Николай Симеонов Малинов чрез пълномощника Валентин Груев Григоров, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща пет кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Веселин Първанов Найденов, Румен Стоянов Йорданов, Йонита Цветанова Курганска, Пламен Георгиев Александров и Митко Георгиев Бочев. Предложението е заведено под № 15 от 11 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:
	Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 5 бр.;

Пълномощно от Николай Симеонов Малинов, като председател и представляващ ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.
ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 643 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Веселин Първанов Найденов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Румен Стоянов Йорданов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Йонита Цветанова Курданска, 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.

13. Постъпило е Предложение от ПП „АТАКА“, представлявана от Волен Николов Сидеров чрез пълномощника Адриан Христов Асенов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща пет кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Петър Георгиев Петров, Адриан Христов Асенов, Светозар Атанасов Ангелов, Калин Венков Атев и Емил Маринчев Петков. Предложението е заведено под № 16 от 11 октомври 2021 г., 15:45 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) – 5 бр.;

Пълномощно от Волен Николов Сидеров, като председател и представляващ ПП „АТАКА“.
ПП „АТАКА“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 647 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината АТАКА.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „АТАКА“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината АТАКА, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Петър Георгиев Петров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Адриан Христов Асенов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Светозар Атанасов Ангелов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Калин Венков Атев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Емил Маринчев 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.

14. Постъпило е Предложение от ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Георги Стефанов Неделчев чрез пълномощника Станимир Делчев Минков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Павлин Методиев Иванов и Рачко Богданов Пеев. Предложението е заведено под № 17 от 11 октомври 2021 г., 16:15 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) – 2 бр.;

Пълномощно от Георги Стефанов Неделчев, като председател и представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“.
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 649 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БСДД – Български Съюз за Директна 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 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Павлин Методиев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

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

15. Постъпило е Предложение от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов чрез пълномощника Росен Иванов Цветков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шестима кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Юлиана Георгиева Пенева, Стойко Христов Недялков, Христофор Иванов Христов, Ангел Христов Гетов, Петя Любенова Атанасова и Веселин Цоков Марков. Предложението е заведено под № 18 от 11 октомври 2021 г., 16:30 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 Валери Симеонов Симеонов, като председател и представляващ КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ .
КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 652 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ.
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 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Юлиана Георгиева Пенева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Стойко Христов Недялков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Христофор Иванов Христов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Ангел Христов Гетов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Петя Любенова Атанасова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Веселин Цоков Марков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

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

16. Постъпило е Предложение от ПП „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 на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Станислав Димитров Анастасов, Стефан Русев Добревски, Цветелин Петков Цоков, Любен Илиев Василев, Кенан Ердинч Терзиев, Алил Хасанов Коджахасанов, Виолета Атанасова Ивайлова, Ивелина Валентинова Георгиева, Аксай Алдин Нешев и Сурай Мустафа Велиева. Предложението е заведено под № 19 от 11 октомври 2021 г., 16:40 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в избори 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) – 10 бр.;

Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, като председател и представляващ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 620 – ПВР/НС от 27 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината  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 № 579-ПВР/НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Клара Сашева Баросова; Петко Георгиев Петков; Велислава Атанасова Карадобрева; Петя Цанкова Стоянова; 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 „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 на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Станислав Димитров Анастасов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Стефан Русев Добревски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветелин Петков Цоков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Любен Илиев Василев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Кенан Ердинч Терзиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Алил Хасанов Коджахасанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Виолета Атанасова Ивайлова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Ивелина Валентинова Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Аксай Алдин Нешев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Сурай Мустафа Велиева, 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 18.15 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

