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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 2/18 август 2022 г.
	
от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 18 август 2022 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:
Ивелина Георгиева Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентин Георгиев Вълев
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Десислав Стефанов Гецов
 
Любен Иванов Раев
 
Иван Донев Арабаджиев
Зюлейха Мустафова Терзиева
 
Севдие Шефкат Кулаалиева

	Присъстват 9 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Мария Бончева Йорданова, Анна Дочева Михайлова, Ивайло Валентинов Георгиев и Евгения Асенова Иванова. 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. Формиране на единните номера на избирателните секции на общини за произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 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 на територията  на Единадесети изборен район – Ловешки в произвеждането на избори  за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
            3. Разпределение членовете на РИК Ловеч за отговорници на секционни избирателни комисии по общини на територията на Единадесети изборен район – Ловешки в произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
4. Наемане на специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч за произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
5. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) 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. РИК Ловеч трябва не по-късно от 27 август 2022 г. (35 дни преди изборния ден) да приеме решение и да формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1203 НС от 04.08.2022 г. на Централната избирателна комисия. 
Със Заповед № 283/09.08.2022 г. на инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци са образувани избирателни секции на територията на община Априлци, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила. 
 Председателя направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Априлци при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

             2. Със Заповед № 169/08.08.2022 г. на д-р Красимир Джонев - Кмет на община Летница са образувани избирателни секции на територията на община Летница, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Летница при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

3. Със Заповед № З-1459/10.08.2022 г. на г-жа Корнелия Маринова - Кмет на община Ловеч са образувани избирателни секции на територията на община Ловеч, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Ловеч при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

4. Със Заповед № 348/08.08.2022 г. на г-н Иван Грънчаров - Кмет на община Луковит са образувани избирателни секции на територията на община Луковит, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Луковит при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

5. Със Заповед № 426/11.08.2022 г. на д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен са образувани избирателни секции на територията на община Тетевен, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Тетевен при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
 
6. Със Заповед № 947/09.08.2022 г. на г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян са образувани избирателни секции на територията на община Троян, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила. 

Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Троян при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

     7. Със Заповед № 232/08.08.2022 г. на г-н Станимир Петков - Кмет на община Угърчин са образувани избирателни секции на територията на община Угърчин, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Угърчин при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

8. Със Заповед № 998/09.08.2022 г. на инж. Найден Найденов - Кмет на община Ябланица са образувани избирателни секции на територията на община Ябланица, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Ябланица при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

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

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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 283/09.08.2022 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 № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
10
6
КП „ГЕРБ-СДС“
10
5
ПП „ДПС”
7
3
КП „БСП за България”
7
2
ПП „Има такъв народ“
7
2
КП „Демократична България – Обединение“
7
2
ПП „Възраждане“
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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 169/08.08.2022 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 № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
14
7
КП „ГЕРБ-СДС“
12
6
ПП „ДПС”
8
3
КП „БСП за България”
8
3
ПП „Има такъв народ“
8
2
КП „Демократична България – Обединение“
8
2
ПП „Възраждане“
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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № З-1459/10.08.2022 г. на г-жа Корнелия Маринова - Кмет на община Ловеч, с която са образувани 96 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
157
83
КП „ГЕРБ-СДС“
143
73
ПП „ДПС”
100
42
КП „БСП за България”
96
32
ПП „Има такъв народ“
96
23
КП „Демократична България – Обединение“
96
20
ПП „Възраждане“
96
15
ОБЩО
784
288


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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 348/08.08.2022 г. на г-н Иван Грънчаров – Кмет на Община Луковит, с която са образувани 29 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
44
23
КП „ГЕРБ-СДС“
41
20
ПП „ДПС”
28
12
КП „БСП за България”
27
9
ПП „Има такъв народ“
27
7
КП „Демократична България – Обединение“
27
6
ПП „Възраждане“
27
4
ОБЩО
221
81

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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 426/11.08.2022 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 № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
58
31
КП „ГЕРБ-СДС“
53
27
ПП „ДПС”
37
16
КП „БСП за България”
36
12
ПП „Има такъв народ“
36
9
КП „Демократична България – Обединение“
36
7
ПП „Възраждане“
36
6
ОБЩО
292
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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 947/09.08.2022 г. на г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян, с която са образувани 62 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
95
53
КП „ГЕРБ-СДС“
87
46
ПП „ДПС”
63
27
КП „БСП за България”
61
20
ПП „Има такъв народ“
61
15
КП „Демократична България – Обединение“
61
13
ПП „Възраждане“
61
9
ОБЩО
489
183

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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 232/08.08.2022 г. на г-н Станимир Петков - 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 № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
17
11
КП „ГЕРБ-СДС“
17
10
ПП „ДПС”
13
6
КП „БСП за България”
13
4
ПП „Има такъв народ“
13
3
КП „Демократична България – Обединение“
13
3
ПП „Възраждане“
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 № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 998/09.08.2022 г. на инж. 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 № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 02 октомври 2022 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 02 октомври 2022 г., както следва:

Партия или коалиция
Разпределение на членовете на СИК
Разпределение на ръководните места на СИК
КП „Продължаваме Промяната“
17
9
КП „ГЕРБ-СДС“
15
8
ПП „ДПС”
11
5
КП „БСП за България”
11
4
ПП „Има такъв народ“
11
3
КП „Демократична България – Обединение“
11
2
ПП „Възраждане“
11
2
ОБЩО
87
33

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

Точка трета:

С оглед по-добрата организация на изборния процес Районната избирателна комисия с решение следва да разпредели членовете си за отговорници за подходящ брой СИК. Наред с изложеното списък с телефоните на членовете, стационарните телефони, факс и електронен адрес на РИК, както и разпределението на отговорниците от РИК по секционни избирателни комисии, следва да бъдат предоставени на председателите на СИК при предаване на изборните книжа и материали.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” 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 произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

 
Общини
 
 
Отговорници
 
 
Община Ловеч
 
Петко Георгиев Петков
Иван Донев Арабаджиев
Ивелина Георгиева Иванова
 
 
Община Троян
 
Десислав Стефанов Гецов 
Любен Иванов Раев 
Зюлейха Мустафова Терзиева
 
Община Тетевен
Община Априлци
Община Летница
 
Анна Дочева Михайлова 
Севдие Шефкат Кулаалиева
Евгения Асенова Иванова
 
Община Луковит
Община Ябланица
Община Угърчин
 
Валентин Георгиев Вълев
Ивайло Валентинов Георгиев
Мария Бончева Йорданова

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

Точка четвърта:

Наемане на специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
 Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 9 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева) и 0 „Против” и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия – Ловеч да се наемат специалисти-технически сътрудници към РИК Ловеч, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

	Деница Маринова Маринова, ЕГН ***
	Красимира Давидова Петкова, ЕГН ***
	Кристиан Пламенов Ангелов, ЕГН ***

 	Специалистите – технически сътрудници да подпомагат РИК във връзка с подготовка на заседанията, в съставяне на протоколи, решения и други, поддръжка на регистрите, водени от РИК, техническо подпомагане на дейността на РИК и други задачи, възложени им от комисията.
Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 1200-НС от 02.08.2022 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.

  След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.25 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/
		
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/



