22

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 15/29 септември 2022 г.
	
от заседание на Районна избирателна комисия Ловеч


	Днес, 29 септември 2022 г., от 13.10 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, зала 1109, се проведе заседание на РИК Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентин Георгиев Вълев
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Десислав Стефанов Гецов
 
Любен Иванов Раев
Мария Бончева Йорданова
 
Анна Дочева Михайлова
Иван Донев Арабаджиев
Зюлейха Мустафова Терзиева
Севдие Шефкат  Кулаалиева
 
Ивайло Валентинов Георгиев

	Присъстват 11 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Ивелина Георгиева Иванова 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. Промени в състава на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г;
2. Регистриране на застъпници на кандидатски листи в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
3. Публикуване на интернет страницата на РИК Ловеч на списък с упълномощени представители за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;
4. Определяне начин на връщане на сгрешен протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждането изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г.
5. Разглеждане на жалби и сигнали;
6. Разни.
Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) 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 с вх. № 176/15.09.2022 г. от Йоланда Венеславова Цонева като упълномощен представител на КП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800030, като на мястото на Ивелина Атанасова Лилова – председател да бъде назначена Иваничка Цанкова Стойкова; в състава на СИК с №111800092, като на мястото на Мария Любомирова Иванова – член, да бъде назначена Поля Денчева Иванова; в състава на СИК с №111800004, като на мястото на Божуриета Атанасова Спасова – член, да бъде назначена Детелина Маринова Лафчийска, в състава на СИК с № 111800013, като на мястото на Маргарита Петрова Попова – зам. председател да бъде назначена Елена Дочева Дочева; в състава на СИК с №111800001, като на мястото на Соня Валериева Стоянова – зам. председател, да бъде назначена Росица Стойнова Христова; в състава на СИК с № 111800015, като на мястото на Галина Георгиева Йончева – член да бъде назначена Венка Николова Найденова; в състава на СИК с №111800071, като на мястото на Преслав Събчев Дяков – председател, да бъде назначена Илияна Вълчева Русева; в състава на СИК с № 111800075, като на мястото на Нина Ангелова Петкова – председател да бъде назначен Тончо Константинов Русев; в състава на СИК с № 111800068, като на мястото на Мария Иванова Атанасова – член да бъде назначена Емилия Енчева Димитрова, в състава на СИК с №111800083, като на мястото на Теодора Дикова Дикова –председател, да бъде назначена Лора Йовкова Димитрова. Смяната на посочените по-горе членове на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си като длъжностни лица в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на партията. На следващо място, в предложението се съдържа искане за промени с основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК – подаване на оставка, както следва: в състава на СИК с №111800024, като на мястото на Росица Стойнова Христова – председател, да бъде назначена Богданка Иванчева Тодорова.   Относно наличието на това обстоятелство е извършена нарочна проверка от представител на РИК Ловеч с всяко едно от посочените лице и е представен доклад с вх. № 191 от 28.09.2022 г., която удостоверява волеизявлението на лицето, предложени от представителя на коалицията да бъдат освободено като член на СИК.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800030 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Ивелина Атанасова Лилова с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Иваничка Цанкова Стойкова с ЕГН ***;

В СИК № 111800092 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Мария Любомирова Иванова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Поля Денчева Иванова с ЕГН ***;

В СИК № 111800004 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Божуриета Атанасова Спасова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Детелина Маринова Лафчийска с ЕГН ***;

В СИК № 111800013 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Петрова Попова с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Елена Дочева Дочева с ЕГН ***;

В СИК № 111800001 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Соня Валериева Стоянова с ЕГН *** – като зам.председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Росица Стойнова Христова с ЕГН ***;

В СИК № 111800015 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Галина Георгиева Йончева с ЕГН ***– като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Венка Николова Найденова с ЕГН ***.

В СИК № 111800071 – с. Александрово

ОСВОБОЖДАВА Преслав Събчев Дяков с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Илияна Вълчева Русева с ЕГН ***;

В СИК № 111800075 – с. Дренов

ОСВОБОЖДАВА Нина Ангелова Петкова с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Томчо Константинов Русев с ЕГН ***;

В СИК № 111800068 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Мария Иванова Атанасова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Емилия Енчева Димитрова с ЕГН ***.

В СИК № 111800083 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Теодора Дикова Дикова с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател  Лора Йовкова Димитрова с ЕГН ***.

В СИК № 111800024 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Росица Стойнова Христова с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Богданка Иванчева Тодорова с ЕГН ***.

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

2. Постъпило е Предложение с вх. № 176/27.09.2022 г. от Йоланда Венеславова Цонева като упълномощен представител на ПП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400028, като на мястото на Сашко Гришев Георгиев – член да бъде назначен Петър Минков Радев; в състава на СИК с №113400043, като на мястото на Петър Минков Радев – секретар, да бъде назначен Владимир Браниславов Владимиров; в състава на СИК с №113400031, като на мястото на Милена Маринова Попска - Гладкова – член, да бъде назначена Пенка Василева Георгиева, в състава на СИК с № 113400032, като на мястото на Валентин Данов Георгиев – член да бъде назначена Велислава Тинкова Евтимова – Цочева, в състава на СИК с №113400031, като на мястото на Северина Лъчезарова Марковска – зам. председател, да бъде назначена Йовка Цочева Пейникова и в състава на СИК с №113400017, като на мястото на Димка Петрова Миховска – председател, да бъде назначена Мариета Богданова Шишманова. Смяната на посочените по-горе членове на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си като длъжностни лица в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията.  
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400028 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Сашко Гришев Георгиев с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Петър Минков Радев с ЕГН ***;

В СИК № 113400043 – с. Калейца

ОСВОБОЖДАВА Петър Минков Радев с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Владимир Браниславов Владимиров с ЕГН ***;

В СИК № 113400031 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Милена Маринова Попска - Гладкова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Пенка Василева Георгиева с ЕГН ***;

В СИК № 113400032 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Валентин Данов Георгиев с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Велислава Тинкова Евтимова - Цочева с ЕГН ***;

В СИК № 113400031 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Северина Лъчезарова Марковска с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател  Йовка Цочева Пейникова с ЕГН ***;

В СИК № 113400017 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Димка Петрова Миховска с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Мариета Богданова Шишманова с ЕГН ***.

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

3. Постъпило е Предложение с вх. № 176/27.09.2022 г. от Йоланда Венеславова Цонева като упълномощен представител на ПП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113300003, като на мястото на Атанаска Христова Илиева – секретар да бъде назначен Йордан Стойчев Найденов; в състава на СИК с №113300007, като на мястото на Михаела Огнянова Стоянова – член, да бъде назначен Венцислав Атанасов Трифонов, в състава на СИК с №113300004, като на мястото на Кунка Николова Иванова – зам. председател, да бъде назначена Надка Иванова Николова – Петрова, в състава на СИК с №113300010, като на мястото на Малина Маркова Цачева – зам. председател, да бъде назначена Йорданка Иванова Тодорова, в състава на СИК с №113300012, като на мястото на Тодорка Станева Тотева – секретар, да бъде назначена Донка Георгиева Найденова, в състава на СИК с №113300015, като на мястото на Красимира Тодорова Николова – член, да бъде назначен Николай Милков Недков, в състава на СИК с №113300017, като на мястото на Елка Кадринова Юрукова – член, да бъде назначена Надя Павлинова Илиева, в състава на СИК с №113300019, като на мястото на Емилия Монкова Чаушева – секретар, да бъде назначена Христина Йосифова Петрова – Маринова, в състава на СИК с №113300022, като на мястото на Цветан Тодоров Маринов – член, да бъде назначен Красимир Димитров Цачев, в състава на СИК с №113300028, като на мястото на Наталия Красимирова Богданова – член, да бъде назначена Ивелина Трифонова Иванова, в състава на СИК с №113300034, като на мястото на Иванка Петрова Георгиева – член, да бъде назначена Виолетка Събова Маринова, в състава на СИК с №113300035, като на мястото на Стефан Стефанов Петрунов – зам. председател, да бъде назначена Искрена Маргаритова Петкова, в състава на СИК с №113300038, като на мястото на Поля Георгиева Вълкова – председател, да бъде назначена Даниела Асенова Делийска. в състава на СИК с №113300002, като на мястото на Димитр Найденович Найденов – член, да бъде назначен Христо Петков Кондев,  в състава на СИК с №113300024, като на мястото на Тодор Маринов Тодоров – зам. председател, да бъде назначен Никола Ивайлов Николов, в състава на СИК с №113300034, като на мястото на Никола Ивайлов Николов – член, да бъде назначен Пламен Стоянов Поев, в състава на СИК с №113300025, като на мястото на Татяна Василева Кълева – председател, да бъде назначен Тодор Маринов Тодоров и в състава на СИК с № 113300025, като на мястото на Красимир Димитров Цачев – член, да бъде назначен Димитр Найденович Найденов. Смяната на посочените по-горе членове на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си като длъжностни лица в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията. Смяната на посочените по-горе членове на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си като длъжностни лица в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията. На следващо място, в предложението се съдържа искане за промени с основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК – подаване на оставка, както следва:в състава на СИК с №113300002, като на мястото на Димитр Найденович Найденов – член, да бъде назначен Христо Петков Кондев,  в състава на СИК с №113300024, като на мястото на Тодор Маринов Тодоров – зам. председател, да бъде назначен Никола Ивайлов Николов, в състава на СИК с №113300034, като на мястото на Никола Ивайлов Николов – член, да бъде назначен Пламен Стоянов Поев, в състава на СИК с №113300025, като на мястото на Татяна Василева Кълева – председател, да бъде назначен Тодор Маринов Тодоров и в състава на СИК с № 113300025, като на мястото на Красимир Димитров Цачев – член, да бъде назначен Димитр Найденович Найденов. Относно наличието на това обстоятелство е извършена нарочна проверка от представител на РИК Ловеч с всяко едно от посочените лица и е представен доклад с вх. № 191 от 28.09.2022 г., която удостоверява волеизявлението на лицата, предложени от представителя на коалицията да бъдат освободени като членове на СИК.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300003 – с. Български Извор

ОСВОБОЖДАВА Атанаска Христова Илиева с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Йордан Стойчев Найденов с ЕГН ***;

В СИК № 113300007 – с. Галата

ОСВОБОЖДАВА Михаела Огнянова Стоянова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Венцислав Атанасов Трифонов с ЕГН ***;

В СИК № 113300004 – с. Васильово

ОСВОБОЖДАВА Кунка Николова Иванова с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Надка Иванова Николова - Петрова  с ЕГН ***.

В СИК № 113300010 – с. Гложене

ОСВОБОЖДАВА Малина Маркова Цачева с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател  Йорданка Иванова Тодорова с ЕГН ***;

В СИК № 113300012 – с. Гложене

ОСВОБОЖДАВА Тодорка Станева Тотева с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Донка Георгиева Найденова с ЕГН ***;

В СИК № 113300015 – с. Голям Извор

ОСВОБОЖДАВА Красимира Тодорова Николова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Николай Милков Недков  с ЕГН ***.

В СИК № 113300017 – с. Градежница

ОСВОБОЖДАВА Елка Кадринова Юрукова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Надя Павлинова Илиева с ЕГН ***;

В СИК № 113300019 – с. Малка Желязна

ОСВОБОЖДАВА Емилия Монкова Чаушева с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Христина Йосифова Петрова - Маринова с ЕГН ***;

В СИК № 113300022 – с. Рибарица

ОСВОБОЖДАВА Цветан Тодоров Маринов с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Красимир Димитров Цачев с ЕГН ***.

В СИК № 113300028 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Наталия Красимирова Богданова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Ивелина Трифонова Иванова с ЕГН ***;

В СИК № 113300034 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Иванка Петрова Георгиева с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Виолетка Събова Маринова с ЕГН ***;

В СИК № 113300035 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Стефан Стефанов Петрунов с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Искрена Маргаритова Петкова с ЕГН ***.

В СИК № 113300038 – с. Черни Вит

ОСВОБОЖДАВА Поля Георгиева Вълкова с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Даниела Асенова Делийска с ЕГН ***;

В СИК № 113300002 – с. Български Извор

ОСВОБОЖДАВА Димитр Найденович Найденов с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Христо Петков Кондев с ЕГН ***;

В СИК № 113300024 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Тодор Маринов Тодоров с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Никола Ивайлов Николов  с ЕГН ***;

В СИК № 113300034 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Никола Ивайлов Николов  с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Пламен Стоянов Поев с ЕГН ***;

В СИК № 113300025 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Татяна Василева Кълева с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Тодор Маринов Тодоров с ЕГН ***;

В СИК № 113300025 – гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Красимир Димитров Цачев с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Димитр Найденович Найденов с ЕГН ***.

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


4. Постъпило е Предложение с вх. № 176/27.09.2022 г. от Йоланда Венеславова Цонева като упълномощен представител на ПП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113600012, като на мястото на Иван Петков Симеонов – зам. председател да бъде назначена Пламенка Григорова Вълчева. Смяната на посочените по-горе членове на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си като длъжностно лице в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113600012 – с. Микре

ОСВОБОЖДАВА Иван Петков Симеонов с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Пламенка Григорова Вълчева с ЕГН ***.

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

5. Постъпило е Предложение с вх. № 176/29.09.2022 г. от Йоланда Венеславова Цонева като упълномощен представител на ПП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111700007, като на мястото на Стефан Кънев Сяров – председател да бъде назначен Ботко Маринов Кюркчиев. Смяната на посоченият по-горе член на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си като длъжностно лице в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111700007 – с. Крушуна

ОСВОБОЖДАВА Стефан Кънев Сяров с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Ботко Маринов Кюркчиев с ЕГН ***.

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

6. Постъпило е Предложение с вх. № 176/27.09.2022 г. от Йоланда Венеславова Цонева като упълномощен представител на ПП „Продължаваме Промяната“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 110200007, като на мястото на Иван Красимиров Дурльов – секретар да бъде назначен Теодор Цветославов Цанков. Смяната на посоченият по-горе член на СИК е аргументирано с трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си като длъжностно лице в изборите на 02.10.2022 г. /основание за освобождаване по чл. 51, ал. 2, т. 4 от ИК/, което обстоятелство се декларира от представителя на коалицията.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 110200007 – с. Драшкова Поляна

ОСВОБОЖДАВА Иван Красимиров Дурльов с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Теодор Цветославов Цанков с ЕГН ***.

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

7. Постъпили са Предложение с вх. № 181/27.09.2022 г. и  Предложение с вх. № 196/28.09.2022 г от Цветелина Николаева Георгиева като упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800002, като на мястото на Миглена Иринеева Христова – член да бъде назначена Цвета Михайлова Христова; в състава на СИК с №111800007, като на мястото на Поля Иванова Илчева – секретар, да бъде назначена Галя Цанкова Нейкова, в състава на СИК с № 111800026, като на мястото на Цветанка Горанова Цветанова – член да бъде назначена Валентина Петрова Георгиева; в състава на СИК с №111800058, като на мястото на Татяна Михова Михова – председател, да бъде назначен Христо Михайлов Бъжев, в състава на СИК с № 111800070, като на мястото на Яна Георгиева Александрова – член да бъде назначена Диана Петрова Недкова; в състава на СИК с №111800080, като на мястото на Петя Атанасова Енчева – член, да бъде назначена Десислава Георгиева Стефанова, в състава на СИК с № 111800097, като на мястото на Димитър Станчев Иванов – член да бъде назначен Стефан Пенков Гидев; в състава на СИК с №111800024, като на мястото на Яна Диянова Борисова – член, да бъде назначена Калина Георгиева Божинова,   в състава на СИК с №111800022, като на мястото на Румяна Стойчева Ненова – член, да бъде назначена Кремена Бончева Николова, в състава на СИК с № 111800037, като на мястото на Веселин Колчев Колев – зам. председател да бъде назначен Христо Петков Кондев и в състава на СИК с №111800041, като на мястото на Антония Любомирова Петрова – член, да бъде назначена Тодорка Василева Кръстева.
 Приложени са молби за освобождаване от Поля Иванова Илчева, Цветанка Горанова Цветанова, Татяна Михова Михова, Яна Георгиева Александрова, Петя Атанасова Енчева, Димитър Станчев Иванов, Румяна Стойчева Ненова, Веселин Колчев Колев и Антония Любомирова Петрова.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800002 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Миглена Иринеева Христова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Цвета Михайлова Христова с ЕГН ***;

В СИК № 111800007 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Поля Иванова Илчева с ЕГН *** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Галя Цанкова Нейкова с ЕГН ***;

В СИК № 111800015 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Милена Стоянова Карадобрева с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Валентина Петрова Георгиева  с ЕГН ***;

В СИК № 111800026– гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Горанова Цветанова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Вяра Светлозарова Тинкова с ЕГН ***;

В СИК № 111800058 – с. Казачево

ОСВОБОЖДАВА Татяна Михова Михова с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Христо Михайлов Бъжев с ЕГН ***;

В СИК № 111800070 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Яна Георгиева Александрова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Диана Петрова Недкова с ЕГН ***;

Излиза Анна Дочева Михайлова 

В СИК № 111800080 – с. Йоглав

ОСВОБОЖДАВА Петя Атанасова Енчева с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Десислава Георгиева Стефанова с ЕГН ***;

В СИК № 111800097 – с. Соколово 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Станчев Иванов с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Стефан Пенков Гидев с ЕГН ***;

В СИК № 111800024 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Яна Диянова Борисова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Калина Георгиева Божинова с ЕГН ***;

В СИК № 111800022 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Румяна Стойчева Ненова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Кремена Бончева Николова с ЕГН ***;

В СИК № 111800037 – с. Скобелево

ОСВОБОЖДАВА Веселин Колчев Колев с ЕГН *** – като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател Христо Петков Кондев с ЕГН ***;

В СИК № 111800041 – с. Умаревци

ОСВОБОЖДАВА Антония Любомирова Петрова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Тодорка Василева Кръстева  с ЕГН ***.

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

8. Постъпило се Предложение с вх. № 182/27.09.2022 г. от Цветелина Николаева Георгиева като упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400016, като на мястото на Десислава Дилянова Христова– председател да бъде назначена Мариета Петрова Лалева. Приложена е молба за освобождаване от Десислава Дилянова Христова. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

В СИК № 113400016 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Десислава Дилянова Христова с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Мариета Петрова Лалева с ЕГН ***;

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

9. Постъпило е Предложение с вх. № 183/27.09.2022 г. от Цветелина Николаева Георгиева като упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113300001, като на мястото на Георги Генчев Гачев – председател да бъде назначен Кристиян Красимиров Аврамов. Приложена е молба за освобождаване от Георги Ганчев Гачев
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

В СИК № 113300001 – с. Бабинци

ОСВОБОЖДАВА Георги Генчев Гачев с ЕГН *** – като председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател   Кристиян Красимиров Аврамов с ЕГН ***;

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

10. Постъпило е Предложение с вх. № 195/28.09.2022 г. от Цветелина Николаева Георгиева като упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113600004, като на мястото на Вероника Искренова Гечевска – член да бъде назначена Йоана Емилова Илиева; в състава на СИК с № 113600007, като на мястото на Гриша Митков Микренски – член да бъде назначена Наталия Миткова Пеловска и в състава на СИК с № 113600011, като на мястото на Нелина Мирославова Христова – член да бъде назначена Деница Василева Гергова. Приложени са молби за освобождаване от Вероника Искренова Гечевска, Гриша Митков Микренски и Нелина Мирославова Христова. 

Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

В СИК № 113600004 – с. Драгана

ОСВОБОЖДАВА Вероника Искренова Гечевска с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Йоана Емилова Илиева с ЕГН ***;

В СИК № 113600007 – с. Орляне

ОСВОБОЖДАВА Гриша Митков Микренски с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Наталия Миткова Пеловска с ЕГН ***;


В СИК № 113600011 – с. Сопот

ОСВОБОЖДАВА Нелина Мирославова Христова с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Деница Василева Гергова с ЕГН ***.

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


11. Постъпило е Предложение с вх. № 148/23.09.2022 г. от Атанас Владимиров Трифонов като упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400031, като на мястото на Емилия Симеонова Стоева – член да бъде назначена Надежда Стелиянова Стефанова и  в състава на СИК с №113400062, като на мястото на Пламена Димитрова Пенчева – член, да бъде назначен Петър Недялков Пенков.  Приложени са молби за освобождаване от Емилия Симеонова Стоева и Пламена Димитрова Пенчева.

Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; 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) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400031 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Емилия Симеонова Стоева с ЕГН *** – като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Надежда Стелиянова Стефанова с ЕГН ***;

В СИК № 113400062 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Пламена Димитрова Пенчева с ЕГН *** – като член и анулира издаденото и удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Петър Недялков Пенков с ЕГН ***.

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

12. Постъпило е Предложение с вх. № 185/28.09.2022 г. от Павлин Петров Георгиев като упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800016, като на мястото на Халил Каамел Лубани – член да бъде назначен Трифон Асенов Трифонов; в състава на СИК с №111800034, като на мястото на Цветомир Иванов Минков – член, да бъде назначена Наташинка Иванова Мишева и в състава на СИК с № 111800040, като на мястото на Трифон Русчев Трифонов - член да бъде назначена Искра Веселинова Славчева. Приложени са молби за освобождаване от Халил Каамел Лубани, Цветомир Иванов Минков и Трифон Русчев Трифонов.

Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800016 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Халил Каамел Лубани с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Трифон Асенов Трифонов с ЕГН ***;

В СИК № 111800034 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Цветомир Иванов Минков с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Наташинка Иванова Мишева с ЕГН ***;

В СИК № 111800040 – с. Горан 

ОСВОБОЖДАВА Трифон Русчев Трифонов с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Искра Веселинова Славчева с ЕГН ***;

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

Излиза Десислав Стефанов Гецов

13. Постъпило е Предложение с вх. № 194/28.09.2022 г. от Красимира Маринова Цекова като упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800034, като на мястото на Калин Красимиров Иванов – член, да бъде назначен Боян Дочев Стоянов.  Приложена е молба за освобождаване от Калин Красимиров Иванов. 

Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800034 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Калин Красимиров Иванов с ЕГН *** - като член и анулира издаденото му удостоверение;
НАЗНАЧАВА за член Боян Дочев Стоянов с ЕГН ***.

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

14. Постъпило е Предложение с вх. № 199/28.09.2022 г. от Симо Петров Иванов като представител на КП „ГЕРБ - СДС“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113800010, като на мястото на Наталия Райкова Петрова – член, да бъде назначена Марчела Станиславова Пиковска. Приложена е молба за освобождаване от Наталия Райкова Петрова.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113800010 – с. Малък Извор

ОСВОБОЖДАВА Наталия Райкова Петрова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за член Марчела Станиславова Пиковска с ЕГН ***.

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

15. Постъпило е Предложение с вх. № 207/29.09.2022 г. от Мария Денчева Динова като представител на КП „ГЕРБ - СДС“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800080, като на мястото на Валентин Георгиев Григоров – председател, да бъде назначена Елена Петрова Алексиева, в състава на СИК с № 111800099, като на мястото на Ивана Иванова Арабаджиева – член, да бъде назначен Красимир Петров Спасов, в състава на СИК с № 111800106, като на мястото на Елена Конова Делимаринска – секретар, да бъде назначена Галина Цанкова Стоянова и в състава на СИК с № 111800083, като на мястото на Десислава Стойкова Минкова – член, да бъде назначена Дианка Димитрова Едрева. Приложени са молби за освобождаване от Валентин Георгиев Григоров, Ивана Иванова Арабаджиева, Елена Конова Делимаринска, Десислава Стойкова Минкова.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800080 – с. Йоглав

ОСВОБОЖДАВА Валентин Георгиев Григоров с ЕГН *** като председател и анулира издаденото му удостоверение;

НАЗНАЧАВА за председател Елена Петрова Алексиева с ЕГН ***;

В СИК № 111800099 – гр. Ловеч.

ОСВОБОЖДАВА Ивана Иванова Арабаджиева с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Красимир Петров Спасов с ЕГН ***;

В СИК № 111800106 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Елена Конова Делимаринска с ЕГН *** като секретар и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за секретар Галина Цанкова Стоянова с ЕГН ***;

В СИК № 111800083 – гр. Ловеч.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Стойкова Минкова с ЕГН *** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Дианка Димитрова Едрева с ЕГН ***.

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

16. Постъпила е Молба с вх. № 208/29.09.2022 г. от Георги Ангелов Георгиев. Моли да бъде освободен като член на СИК 111700004 – гр. Летница. Посоченото лице е назначено като член на СИК с Решение № 64-НС от 31.08.2022 г. на РИК Ловеч. Видно от представената молба налице са основанията по чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК – подаване на оставка и лицето следва да бъде освободено. 

Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков;Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111700004 – гр. Летница

ОСВОБОЖДАВА Георги Ангелов Георгиев с ЕГН *** – като член и анулира издаденото му удостоверение.

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

Точка втора:	
Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  представлявано от пълномощника Ивелина Бориславова Ангелова , заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 2/29.09.2022 г., 12:22  ч. Предлагат се за регистрация 82 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и бе получено потвърждение за коректността на данните на 82 от предложените лица. Следва да се извърши регистрация на 82 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи. 
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл.72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 1318 - НС от 19.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 82 (осемдесет и двама) застъпника на кандидатската листа за  изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 г. от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

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

Точка трета:
Постъпил е Списък с вх. № 209/29.09.2022 г., подаден от КП „ГЕРБ - СДС“ представлявана от пълномощника Мария Денчева Динова. Списъкът съдържа 263 (двеста шестдесет и трима) упълномощени представители на партията за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. Извършена е проверка на представеният списък и е получено потвърждение за коректност на данните на 263 от лицата.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл.72, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :

Да бъде публикуван на интернет страницата на Районна избирателна комисия Ловеч списък, съдържащ 263 (двеста шестдесет и трима) упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“  за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Точка четвърта:
		С Решение № 1486-НС от 27.09.2022 г. на ЦИК е определен реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол като РИК Ловеч следва да определи с нарочно решение начина на връщане.
		Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 274 от Изборния кодекс и т. 5 от Решение № 1486-НС от 27.09.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ лица, които да представляват РИК Ловеч при връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол с резултати от гласуването Петко Георгиев Петков и Валентин Георгиев Вълев, действащи поотделно.

Връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол от упълномощения член на РИК Ловеч ще се осъществява в присъствието на всички членове на съответната СИК. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения член на РИК Ловеч като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК. При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 78-НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на РИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

За връщането на сгрешения протокол и предаване на нов протокол представителят на РИК Ловеч и членовете на СИК съставят и подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра (Приложение № 78-НС от изборните книжа).

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

Влиза Десислав Стефанов Гецов

Точка пета:
Постъпила е жалба с вх. № 173/27.09.2022 г., 09:45 ч., от Ивелина Ангелова като упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Посочва, че на 27.09.2022 г. е установено неправомерно поставяне на агитационни материали на ПП „ДПС“. Посочва, че агитационните материали са поставени на изрично забранени от закона места -  на крайпътни дървета на площад „Възраждане“, гр. Луковит, област Ловеч. Представен е снимков материал – 4 бр. снимки.
РИК Ловеч разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. За целта беше назначена и извършена проверка от членове на РИК – Ловеч. Проверката е извършена от Валентин Георгиев Вълев и Петко Георгиев Петков на 28.09.2022 год. от 09:40 до 09:55 часа на място в гр. Луковит. За резултатите от проверката е изготвен доклад с вх. № 214/29.09.2022 год. – 11:36 часа. Констатациите в доклада са в потвърждение на твърденията, направени в жалбата. Към 12:30ч /28.09.2022г неправомерно поставените агитационни материали са били премахнати от администрацията на общината.  
Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. В процесния случай местата на които са били поставени агитационните материали не попадат на определените от Кмета на Община – Луковит места за поставяне на агитационни материали на територията на общината, тъй като  описаните в жалбата места не са сред посочените. След извършената проверка и предприетите действия от страна на администрацията на Община – Луковит, описаните агитационни материали не се откриват на посочените места.
Председателят направи предложение, което бе подложено на гласуване. Бе проведено гласуване и с 11 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Валентин Георгиев Вълев; Петко Георгиев Петков; Десислав Стефанов Гецов; Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова; Иван Донев Арабаджиев; Зюлейха Мустафова Терзиева; Севдие Шефкат Кулаалиева; Ивайло Валентинов Георгиев) и 0 „Против”, на основание чл.  72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч
Р Е Ш И :
УКАЗВА на представителите на политическите партии и коалиции да спазват стриктно определените места за поставяне на агитационни материали на територията на община Луковит, съгласно Заповед № 399 от 31.08.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № 444 от 28.09.2022 год.  на Кмета на община Луковит.
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 13.50 часа.
	
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/
		
СЕКРЕТАР:
								/Петко Петков/

