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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 3/25 август 2022 г.
	
от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 25 август 2022 г., от 17.45 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
 
Мария Бончева Йорданова
 
Иван Донев Арабаджиев
Зюлейха Мустафова Терзиева
 
Севдие Шефкат Кулаалиева
 
Евгения Асенова Иванова

	Присъстват 11 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Анна Дочева Михайлова и Ивайло Валентинов Георгиев. 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 02 октомври 2022 г.;
2. Упълномощаване на представители на Районна избирателна комисия Ловеч за приемане на бюлетините за изборния район, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по райони и секции в Единадесети изборен район Ловешки при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
3.Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Евгения Асенова 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 „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“, представлявана от Венцислав Атанасов Ангелов чрез пълномощника Красимир Радев Александров, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Велика Димитрова Радева и Мариела Руменова Николова. Предложението е заведено под № 1 от 21 август 2022 г., 13:19 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (Приложение № 63-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 № 61-НС от изборните книжа) – 2 бр.;

Пълномощно от Венцислав Атанасов Ангелов, като председател и представляващ ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“.
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1286 –НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
Председателя направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Велика Димитрова Радева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Мариела Руменова Николова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

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

2. Постъпило е Предложение от ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, представлявана от Георги Петков Манолов чрез пълномощника Любомир Стоянов Николов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща двама кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Димитър Валериев Кирилов и Александра Борисова Николова. Предложението е заведено под № 2 от 23 август 2022 г., 11:00 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (Приложение № 63-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 № 61-НС от изборните книжа) – 2 бр.;
	Пълномощно от Георги Петков Манолов, като председател и представляващ ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“.

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1299 –НС от 17 август 2022 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БТР - БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА. 
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
Председателя направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БТР - БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Димитър Валериев Кирилов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Александра Борисова Николова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

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

3. Постъпило е Предложение от ПП „ПРАВОТО“, представлявана от Мария Петрова Колева чрез пълномощника Снежанка Димитрова Димитрова, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща трима кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Цецка Атанасова Стоянова, Снежанка Димитрова Димитрова и Илияна Антонова Николова . Предложението е заведено под № 3 от 23 август 2022 г., 15:00 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (Приложение № 63-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 № 61-НС от изборните книжа) – 3 бр.;

Пълномощно от Мария Петрова Колева, като председател и представляващ ПП „ПРАВОТО“.
ПП „ПРАВОТО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1276 –НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРАВОТО.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
Председателя направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „ПРАВОТО“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПРАВОТО, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
1. Цецка Атанасова Стоянова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
2. Снежанка Димитрова Димитрова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Илияна Антонова Николова, 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 „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Красимира Маринова Цекова, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща десет кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Николай Георгиев Дренчев, Йордан Валериев Андреев, Милен Василев Белев, Станислав Емилов Николов, Петя Любомирова Митева – Николова, Георги Иванов Нешев, Марин Нинов Генов, Мариян Маринов Марков, Стефана Илиева Веселинова и Ивайло Димитров Иванов. Предложението е заведено под № 4 от 25 август 2022 г., 09:40 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (Приложение № 63-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 № 61-НС от изборните книжа) – 10 бр.;

Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, като председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1290 –НС от 17 август 2022 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
Председателя направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ВЪЗРАЖДАНЕ, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
1. Николай Георгиев Дренчев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
2. Йордан Валериев Андреев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
3. Милен Василев Белев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Станислав Емилов Николов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***

Петя Любомирова Митева - Николова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
	Георги Иванов Нешев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Марин Нинов Генов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Мариян Маринов Марков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Стефана Илиева Веселинова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Ивайло Димитров Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

5. Постъпило е Предложение от ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Борис Филипов Иванов чрез пълномощника Румен Стоименов Ночев, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща пет кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Румен Стоименов Ночев, Павел Йорданов Иванов, Тони Любомиров Димитров, Катрин Ивайлова Симеонова и Емил Ясенов Бошнаков. Предложението е заведено под № 5 от 25 август 2022 г., 11:20 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (Приложение № 63-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 № 61-НС от изборните книжа) – 5 бр.;

Пълномощно от Борис Филипов Иванов, представляващ ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
	Пълномощно от Боян Боянов Станков – Расате от 22.08.2022 г.
ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1280 –НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
Председателя направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против” на основание чл.  72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ , с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
1. Румен Стоименов Ночев, ЕГН ***, с постоянен адрес: *** 
2. Павел Йорданов Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
3. Тони Любомиров Димитров, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
4. Катрин Ивайлова Симеонова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***
5. Емил Ясенов Бошнаков, 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:

Съгласно изричните указания, дадени с Решение № 1266-НС от 15.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на съответната РИК и на областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на РИК, предложени от различни партии и коалиции. Поради това РИК Ловеч, следва да приеме изрично решение за определяне и упълномощаване на представители – членове на комисията, които да получат бюлетините за изборния район.
Председателя направи предложение, което бе подложено на гласуване. С 13 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Ивелина Георгиева Иванова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев; Мария Бончева Йорданова; Анна Дочева Михайлова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против” на основание чл. 72, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители – членове Районна избирателна комисия - Ловеч с правото:

Да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборния район на територията на „Печатница на БНБ“ АД или на друга специализирана печатница под контрола на Министерство на финансите по съгласуван с ЦИК график и да подпишат приемателните протоколи за получаването;

Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областен център Ловеч;

Да присъстват и да подписват приемателно-предавателните протоколи и други документи по осъществяване на контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции, както и при получаване и раздаване на изборни книжа и материали, свързани с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. в Единадесети изборен район – Ловеч, както следва:

Валентин Георгиев Вълев, ЕГН ***
Десислав Стефанов Гецов, ЕГН ***
Петко Георгиев Петков, ЕГН ***
Иван Донев Арабаджиев, ЕГН ***
Зюлейха  Мустафова Терзиева, ЕГН *** 
Ивайло Валентинов Георгиев, ЕГН ***
Евгения Асенова Иванова, ЕГН ***

Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, както и разпределението на бюлетините, се извършват ЗАЕДНО ОТ ДВАМА от упълномощените с настоящото решение членове на Районна избирателна комисия Ловеч, предложени от различни партии и коалиции.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Областен управител на област Ловеч, ЦИК и „Печатница на БНБ“АД.

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/



