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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 5/30 август 2022 г.
	
от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 30 август 2022 г., от 17.35 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
 
Севдие Шефкат Кулаалиева

Ивайло Валентинов Георгиев
 
Евгения Асенова Иванова

	Присъстват 10 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Анна Дочева Михайлова, Иван Донев Арабаджиев и Зюлейха Мустафова Терзиева . 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. 
	Влиза Иван Донев Арабаджиев
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 кандидатски листи на партии и коалиции в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
2. Определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
3. Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
4. 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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, чрез пълномощника Тошко Йорданов Хаджитодоров, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща петима кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Димитър Стоянов Гърдев, Цветелина Николаева Георгиева, Биляна Станимирова Атанасова, Борислав Стефанов Борисов и Цветан Валентинов Георгиев. Предложението е заведено под № 25 от 30 август 2022 г., 10:00 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) – 5 бр.;

Пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов като представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
Пълномощно от Тошко Йорданов Хаджитодоров, като пълномощник на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1277 –НС от 16 август 2022 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 № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Димитър Стоянов Гърдев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;  
	Цветелина Николаева Георгиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***; 

Биляна Станимирова Атанасова, 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.

2. Постъпило е Предложение от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща девет кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Станислав Димитров Анастасов, Диян Вацов Вацов, Младен Петков Мондешки, Кенан Ердинч Терзиев, Любен Илиев Василев, Сашо Мирославов Иванов, Игнат Миленов Иванов, Валентин Георгиев Иванов и Сурай Мустафа Велиева. Предложението е заведено под № 26 от 30 август 2022 г., 10:50 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) – 9 бр.;

Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ като представляващ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1296 –НС от 17 август 2022 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Движение за права и свободи -ДПС.
След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината Движение за права и свободи -ДПС, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Станислав Димитров Анастасов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;  
	Диян Вацов Вацов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;

Младен Петков Мондешки, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Кенан Ердинч Терзиев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;   
	Любен Илиев Василев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***; 
	Сашо Мирославов Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;  
	Игнат Миленов Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***; 
	Валентин Георгиев Иванов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;  
	Сурай Мустафа Велиева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***.
Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.
На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

3. Постъпило е Предложение от KП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща седем кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Божидар Пламенов Божанов, Свилен Цонев Андреев, Пламен Якимов Георгиев, Мирослав Василев Йонков, Йоанна Ивайлова Стефанова, Наталия Петрова Димитрова - Попова, Христина Маринова Банева – Генч.  Предложението е заведено под № 27 от 30 август 2022 г., 10:55 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) – 7 бр.;

Пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, като представляващи KП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ.
KП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1291 –НС от 17 август 2022 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 № 1229 -НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 KП 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 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Божидар Пламенов Божанов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;

Свилен Цонев Андреев, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
	Пламен Георгиев Якимов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Мирослав Василев Йонков, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Йоанна Ивайлова Стефанова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Наталия Петрова Димитрова - Попова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Христина Маринова Банева - Генч, 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 „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Мая Божидарова Манолова - Найденова, чрез пълномощника Мариана Михайлова Иванова, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща осем кандидата за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в поредност както следва: Ивета Владимирова Пекова, Искра Йорданова Недева, Антон Бисеров Антонов, Ралица Цветанова Стайкова, Анета Иванова Първанова, Тодор Стоянов Кордоловски, Йонка Маринова Мирчева и Румен Спасов Иванов. Предложението е заведено под № 28 от 30 август 2022 г., 11:10 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) – 8 бр.;

Пълномощно от Мая Божидарова Манолова - Найденова, като председател и представляващ ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“.
ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. с решение № 1288 –НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ.
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.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; 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 „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:
	Ивета Владимирова Пекова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
	Искра Йорданова Недева, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***; 
	Антон Бисеров Антонов, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
	Ралица Цветанова Стайкова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
	Анета Иванова Първанова, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;

Тодор Стоянов Кордоловски, ЕГН ***, с постоянен адрес: ***;
Йонка Маринова Мирчева, 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.

Точка втора

1. Постъпило е Писмо с вх. № 41/30.08.2022 г. на г-жа Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. Уведомява, че са образувани избирателни секции, разположени на различни етажи в сгради с повече от един етаж. Избирателните секции, разположени на първи етаж и с най-малък брой избиратели, които следва да бъдат определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са както следва: избирателна секция № 111800001; № 111800033; № 111800090; № 111800094.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 1328-НС от 25.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
	
ОПРЕДЕЛЯ секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Вароша“, ул. „Васил Левски“ № 36, ОУ „Панайот Пипков“ стая № 4;

2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – игротека;

3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая 107;

4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2. Постъпило е Писмо с вх. № 40 от 30.08.2022 г. с приложена Заповед № 462 от 29.08.2022 г. от д-р Мадлена Бояджиева - кмет на Община Тетевен. Видно от заповедта на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи от сградите. Посочва и кои от избирателните секции са обособени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 1328-НС от 25.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 
1. Избирателна секция с № 113300025, разположена в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №12  - спортен център;
2. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“ № 3 – клуб на пенсионера.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

3. Постъпило е Писмо с вх. № 35 от 29.08.2022 г. от г-жа Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: в сградата на ОУ „Иван Хаджийски“ гр. Троян избирателни секции на първи етаж с № 113400007; № 113400008 и № 113400009 като с най-малък брой избиратели по избирателен списък е последната, а на втори етаж в същата сграда са разположени избирателни секции с № 113400006,  № 113400013 и № 113400014. 
В гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“ са разположени избирателни секции № 113400002 и № 113400076 като първата е разположена на първия етаж.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 1328-НС от 25.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :
 
ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

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

Точка трета

1. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч от г-жа Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, заведено с вх. № 42/30.08.2022 г., 15:20 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 № 1281- НС от 16.08.2022 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.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 1218-НС от 16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Ловеч, 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.

2. Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Угърчин от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин, заведено с вх. № 43/30.08.2022 г., 16:10 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 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 № 1281- НС от 16.08.2022 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.
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; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев; Евгения Асенова Иванова) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 1218-НС от 16.08.2022 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 народни представители на 02 октомври 2022 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 17.52 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/
		
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

