12

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ


ПРОТОКОЛ № 3/28 май 2021 г.

от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч

	Днес, 28 май 2021 г., от 17.50 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, зала 1109, се проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

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

Севдие Шефкат Кулаалиева

Марияна 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. Наемане на специалист-технически сътрудник за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч за произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.;
2. Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия и разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;
3. Разпределение членовете на РИК Ловеч за отговорници на секционни избирателни комисии по общини на територията на Единадесети изборен район – Ловешки в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 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; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна 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:
Председателят докладва, че съгласно  т. 7 от Решение № 10-НС от 13.05.2021 г. на Централна избирателна комисия РИК Ловеч може да наеме технически сътрудници за подпомагане дейността на комисията. Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 10-НС от 13.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия – Ловеч да се наеме специалист-технически сътрудник към РИК Ловеч, който да подпомага дейността на Районна избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:
Таня Цанкова Иванова, ЕГН ***.
Техническият сътрудник да подпомага РИК във връзка с изготвяне на документи, поддръжка на регистрите, водени от РИК, техническо подпомагане на дейността на РИК и други задачи, възложени му от комисията.

Договорът следва да бъде сключен от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 10-НС от 13.05.2021 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:
1. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 195/18.05.2021 г. на инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци, с която са образувани седем избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Априлци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Априлци и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
15
7
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
10
4
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
9
4
ПП „ДПС“
7
3
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
7
2
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
7
1
ОБЩО
55
21

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

2. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 150/19.05.2021 г. на д-р Красимир Джонев - Кмет на община Летница, с която са образувани осем избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против”  на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Летница в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Летница и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
18
8
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
13
5
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
11
4
ПП „ДПС“
8
3
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”
8
3
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
8
1
ОБЩО
66
24

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

3. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 770/18.05.2021 г. на г-н Даниел Колев – зам. кмет на община Ловеч, с която са образувани 97 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Ловеч и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
221
91
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
151
62
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
127
52
ПП „ДПС“
100
36
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”
97
33
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
97
17
ОБЩО
793
291

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

4. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 251/18.05.2021 г. на г-н Иван Грънчаров - Кмет на община Луковит, с която са образувани 28 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Луковит в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Луковит  и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
64
26
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
43
18
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
36
15
ПП „ДПС“
29
11
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
28
9
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
28
5
ОБЩО
221
84

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

5. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 291/19.05.2021 г. на д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен, с която са образувани 36 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Тетевен в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Тетевен и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
82
34
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
56
23
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
47
19
ПП „ДПС“
37
14
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
36
12
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
36
6
ОБЩО
294
108

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

6. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 675/18.05.2021 г. на г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян, с която са образувани 66 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Троян и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
139
59
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
95
40
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
80
34
ПП „ДПС“
65
24
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
63
21
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
63
11
ОБЩО
505
189

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

7. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 178/18.05.2021 г. на г-жа Мария Динова Зам. кмет на община Угърчин, с която са образувани 13 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Угърчин в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Угърчин  и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
27
12
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
18
8
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
15
7
ПП „ДПС“
13
5
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
13
5
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
13
2
ОБЩО
99
39

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

8. РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 505/19.05.2021 г. на г-н Найден Найденов - Кмет на община Ябланица, с която са образувани 11 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Бе предложен проект на решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Ябланица и на техните ръководства в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „ГЕРБ-СДС“
24
10
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
16
7
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
14
6
ПП „ДПС“
11
4
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
11
4
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
11
2
ОБЩО
87
33

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

Точка трета:
Председателят оповести, че с оглед по-добра организация РИК Ловеч следва да определи отговорници от членовете на РИК, които да отговарят за подходящ брой секционни избирателни комисии. Контактите на тези отговорници ще бъдат разпространени сред членовете на секционните избирателни комисии след назначаването им. Бе предложен проект за решения. Предложението бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Петко Георгиев Петков; Клара Сашева Баросова; Стойо Иванов Ковачев; Иван Донев Арабаджиев; Йордан Василев Василев; Петър Кирилов Яшев; Валентин Георгиев Вълев; Петя Цанкова Стоянова; Рени Бориславова Миткова; Фатме Юсеинова Моллова; Севдие Шефкат Кулаалиева; Марияна Михайлова Иванова) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РАЗПРЕДЕЛЯ членовете на РИК Ловеч за отговорници, които да отговарят за подходящ брой секционни избирателни комисии, по общини на територията на изборен район № 11 - Ловешки в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.,  както следва:


Общини


Отговорници


Община Ловеч 

Стойо Иванов Ковачев
Петко Георгиев Петков
Иван Донев Арабаджиев


Община Троян 

Петър Кирилов Яшев
Клара Сашева Баросова
Петя Цанкова Стоянова


Община Тетевен
Община Априлци
Община Летница

Рени Бориславова Миткова
Севдие Шефкат Кулаалиева
Марияна Михайлова Иванова


Община Луковит 
Община Ябланица
Община Угърчин 

Валентин Георгиев Вълев
Фатме Юсеинова Моллова
Йордан Василев Василев


Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.10 часа.

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

