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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 5/12 октомври 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 12 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:
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


	Присъстват 13 от общо 13 члена на Комисията. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет страницата на РИК Ловеч за датата и часа на заседанието, публикуван е и проект на дневен ред. 
Присъстват повече от половината членове, поради което на основание чл. 70, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум и РИК Ловеч може да започне своята работа. 
Заседанието на РИК Ловеч бе открито от Председателя, който оповести следния проект на дневен ред:

1. Регистриране и обявяване на кандидатските листи на партии и коалиции в изборите 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. Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 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 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”, 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 „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, представлявана от Владимир Димитров Николов чрез пълномощника Георги Антонов Антонов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Иван Велев Иванов и Цветан Стоименов Ночев. Предложението е заведено под № 20 от 12 октомври 2021 г., 10:45 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) – 2 бр.;

Пълномощно от Владимир Димитров Николов, като председател и представляващ ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.
ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 636 – НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината 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 № 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 „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 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.

2. Постъпило е Предложение от КП „Продължаваме Промяната“, представлявана от Кирил Петков Петков чрез пълномощника Искрен Цветославов Арабаджиев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща пет кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Искрен Цветославов Арабаджиев, Гиляна Василева Комитова, Петя Петрова Атанасова, Венко Николаев Сабрутев и Царина Сашкова Рускова. Предложението е заведено под № 21 от 12 октомври 2021 г., 10:50 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 Кирил Петков Петков, като председател и представляващ КП „Продължаваме Промяната“.
КП „Продължаваме Промяната“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 613 – НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината Продължаваме Промяната.
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 „Продължаваме Промяната“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината Продължаваме Промяната, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Искрен Цветославов Арабаджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Гиляна Василева Комитова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Петя Петрова Атанасова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Венко Николов Сабрутев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Царина Сашкова Рускова, 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 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов чрез пълномощника Свилен Цонев Андреев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща осем кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Свилен Цонев Андреев, Младен Минков Близнаков, Сашка Костадинова Христова, Джеймс Красимиров Радев, Наталия Петрова Димитрова – Попова, Роман Цанков Рачков, Анна Василева Тодорова и Яна Веселинова Тодоранова. Предложението е заведено под № 22 от 12 октомври 2021 г., 11:45 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) – 8 бр.;

Пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, като председатели и представляващи КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 654 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Свилен Цонев Андреев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Младен Минков Близнаков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Сашка Костадинова Христова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Джеймс Красимиров Радев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Наталия Петрова Димитрова - Попова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Роман Цанков Рачков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Анна Василева Тодорова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Яна Веселинова Тодоранова, 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 „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, представлявана от Красимир Христов Янков чрез пълномощника Венцислав Младенов Хаджиев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Венцислав Младенов Хаджиев и Адриан Иванов Филипов. Предложението е заведено под № 23 от 12 октомври 2021 г., 12:50 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) – 2 бр.;

Пълномощно от Красимир Христов Янков, като председател и представляващ ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“.
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ е регистрирана за участие в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 651 – НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината  БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ.
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 „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Венцислав Младенов Хаджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Адриан Иванов Филипов, 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 „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез пълномощника Виктория Димитрова Василева, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шест кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Любомир Антонов Каримански, Цветелина Николаева Георгиева, Галина Докова Генова, Христинка Димитрова Христова, Борислав Стефанов Борисов и Цветан Валентинов Георгиев. Предложението е заведено под № 24 от 12 октомври 2021 г., 13:28 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) – 6 бр.;

Пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов, като председател и представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 631 – НС от 28 септември 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 № 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 „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Любомир Антонов Каримански, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Цветелина Николаева Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Галина Докова Генова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Христинка Димитрова Христова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Борислав Стефанов Борисов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветан Валентинов Георгиев, 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 КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, представлявана от Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димитров Хаджигенов чрез пълномощника Марин Маринов Ичев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща осем кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Марин Маринов Ичев, Ивета Владимирова Пекова, Дарина Кунчева Йорданова, Цветлина Вескова Митева, Инна Ивалинова Вачева, Ралица Цветанова Стайкова, Антон Бисеров Антонов и Румен Спасов Иванов.  Предложението е заведено под № 25 от 12 октомври 2021 г., 13:41 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 Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димитров Хаджигенов, действащи заедно в качеството си на Представляващи заедно КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“.
КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 639–НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!.
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.
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
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 „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Марин Маринов Ичев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Ивета Владимирова Пекова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Дарина Кунчева Йорданова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветлина Вескова Митева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Инна Ивалинова Вачева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ралица Цветанова Стайкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Антон Бисеров Антонов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Румен Спасов 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.

7. Постъпило е Предложение от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Вяра Емилова Йорданова, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Вяра Емилова Йорданова, Минчо Стойков Казанджиев, Младен Павлев Богдански, Христомир Лазаров Маринов, Иван Галилеев Иванов, Васил Тошев Гадевски, Детелина Лазарова Георгиева, Маргарита Иванова Любенова, Събчо Илиев Лалев и Тихомир Йотов Мирчев. Предложението е заведено под № 26 от 12 октомври 2021 г., 14:28 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 Корнелия Петрова Нинова, като председател и представляващ КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 641 – ПВР/НС от 29 септември 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 № 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 „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Вяра Емилова Йорданова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Минчо Стойков Казанджиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Младен Павлев Богдански, ЕГН ***, с постоянен адрес***
Христомир Лазаров Маринов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Иван Галилеев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Васил Тошев Гадевски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Детелина Лазарова Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Маргарита Иванова Любенова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Събчо Илиев Лалев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Тихомир Йотов 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.
8. Постъпило е Предложение от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, представлявана от Цветан Генчев Цветанов чрез пълномощника Виктор Емилов Таслаков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща седем кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Виктор Емилов Таслаков, Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо, Цветомир Бойков Пейков, Силвия Веселинова Ангелова, Галина Веселинова Джамбазова, Добри Якимов Добрев и Мария Цветомилова Павлова. Предложението е заведено под № 27 от 12 октомври 2021 г., 14:38 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) – 7 бр.;

Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, като председател и представляващ КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.
КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 646 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА.
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 „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Виктор Емилов Таслаков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Цветомир Бойков Пейков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Силвия Веселинова Ангелова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Галина Веселинова Джамбазова , ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Добри Якимов Добрев, 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.

Точка втора:

Постъпило е писмо с вх. № 61/12.10.2021 г. от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин, с приложена Заповед № 355/12.10.2021 г. за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Угърчин 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 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. 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 Угърчин в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 113600014.
	ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК № 113600014 – 7 члена.

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

Точка трета:

Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин, заведено с вх. № 62/12.10.2021 г., 13:25 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.
Бе предложен проект 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. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Угърчин в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.
УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Угърчин, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции, съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.00 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/		
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

