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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ



ПРОТОКОЛ № 3/14 септември 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч


	Днес, 14 септември 2019 г., от 10.00 ч в гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 22, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч. На заседанието присъстват членове на комисията  както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Алие Мутова Хасанова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
 ЧЛЕНОВЕ:  
Йордан Василев Василев
 
Анна Дочева Михайлова
 
Румен Петров Ралчев

Филип Игнатов Филипов
 
Антоанета Дончева Борджиева


	Присъстват 8 от общо 13 члена на Комисията. Отсъстват Стойо Иванов Ковачев, Десислав Стефанов Гецов, Илица Тодорова Петрова, Мариетка Енева Боджакова и Таня Димитрова Георгиева. Всички членове са уведомени по телефона. Публикувано е и съобщение на интернет страницата на ОИК Ловеч за датата и часа на заседанието, както и проект на дневен ред. Същото е поставено и на видно място на информационното табло на ОИК Ловеч. 

Присъстват повече от половината членове, поради което на основание чл. 85, ал. 3 от Изборния кодекс е налице необходимия кворум. Председателят откри заседанието на ОИК Ловеч.

Председателят оповести следния проект на дневен ред:
1. Разпределение на местата в секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч и на техните ръководства между партиите и коалициите в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
2. Регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
3. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против”, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.

Точка първа:
Председателят напомни за задължението ОИК Ловеч следва да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 3-1298/03.09.2019 г. на г-жа Корнелия Маринова - Кмет на община Ловеч, с която са образувани 97 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. С Решение № 11-МИ от 10.09.2019 г. на ОИК Ловеч са определени броя на членовете на всеки СИК за община Ловеч, които съгласно решението са общо 791. Самото разпределение ОИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК) и Изчислителната процедура към тях. Бе предложен проект за решение.  Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии на територията на Община Ловеч и на техните ръководства в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. както следва:

Партия или коалиция
Общо брой членове на СИК
Брой членове в ръководството на СИК
ПП „ГЕРБ“
264
97
КП „БСП за България”
221
97
КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”
97
41
ПП „ДПС”
97
38
ПП „ВОЛЯ”
97
18
КП „Демократична България - обединение”
15
0
ОБЩО
791
291

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

Точка втора:
1. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез пълномощника Сурай Мустафа Велиева в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 1 на 12.09.2019 год., 11:10 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно Движение за права и свободи – ДПС.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1013-МИ от 09.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

2. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение № 44-МИ/ за регистрация от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез пълномощника Сурай Мустафа Велиева в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 2 на 12.09.2019 год., 11:10 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно Движение за права и свободи – ДПС.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1013-МИ от 09.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.

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

3. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез пълномощника Сурай Мустафа Велиева в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 3 на 12.09.2019 год., 11:10 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство с. Александрово, кмет на кметство – с. Баховица, кмет на кметство – с. Малиново в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно Движение за права и свободи – ДПС.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1013-МИ от 09.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите кмет на кметство в посочените населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева)  и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметство – с. Александрово, кмет на кметство – с. Баховица, кмет на кметство – с. Малиново в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.

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

4. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Митко Николов Димов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 4 на 13.09.2019 год., 10.50 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство - с. Слатина; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Дойренци в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно ВЪЗРАЖДАНЕ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 982-МИ от 05.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите кмет на кметство в посочените населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на кметство - с. Слатина; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Дойренци в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

5. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Митко Николов Димов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 5 на 13.09.2019 год., 10.50 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно ВЪЗРАЖДАНЕ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 982-МИ от 05.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

6. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Митко Николов Димов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 6 на 13.09.2019 год., 10.50 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно ВЪЗРАЖДАНЕ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 982-МИ от 05.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

7. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки чрез пълномощника Даниела Петрова Величкова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 7 на 13.09.2019 год., 11.45 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ВОЛЯ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 963-МИ от 05.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

РЕГИСТРИРА партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

8. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки чрез пълномощника Даниела Петрова Величкова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 8 на 13.09.2019 год., 11.45 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ВОЛЯ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 963-МИ от 05.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства в посочените по-горе населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

9. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки чрез пълномощника Даниела Петрова Величкова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 9 на 13.09.2019 год., 11.45 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ВОЛЯ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 963-МИ от 05.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

РЕГИСТРИРА партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

10. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, представлявана от Николай Нанков Ненчев чрез пълномощника Пламен Кръстев Газдов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 10 на 13.09.2019 год., 12.30 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП БЗНС.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1058-МИ от 11.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

11. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, представлявана от Николай Нанков Ненчев чрез пълномощника Пламен Кръстев Газдов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 11 на 13.09.2019 год., 12.30 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП БЗНС.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1058-МИ от 11.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

12. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, представлявана от Николай Нанков Ненчев чрез пълномощника Пламен Кръстев Газдов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 12 на 13.09.2019 год., 12.30 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство –– с. Лисец; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Славяни в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП БЗНС.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1058-МИ от 11.09.2019 г.
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кметове на кметства в посочените по-горе населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева)  и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кмет на кметство –– с. Лисец; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Славяни в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

13. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Минчо Стойков Казанджиев в качеството му на упълномощен представител на коалицията, заведено под № 13 на 13.09.2019 год., 14.00 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на коалицията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на коалицията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за кметове и общински съветници, насрочени на 27.10.2019 г. от 01.09.2019 г.; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

14. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Минчо Стойков Казанджиев в качеството му на упълномощен представител на коалицията, заведено под № 14 на 13.09.2019 год., 14.00 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на коалицията за участие в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч. Наименованието на коалицията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за кметове и общински съветници, насрочени на 27.10.2019 г. от 01.09.2019 г.; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кметове на кметства в посочените по-горе население места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

15. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Минчо Стойков Казанджиев в качеството му на упълномощен представител на коалицията, заведено под № 15 на 13.09.2019 год., 14.00 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на коалицията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за кметове и общински съветници, насрочени на 27.10.2019 г. от 01.09.2019 г.; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

16. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от Светослав Емилов Витков чрез пълномощника Росен Маринов Костов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 16 на 13.09.2019 год., 15.30 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП Глас Народен.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1031-МИ от 10.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева)  и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

17. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от Светослав Емилов Витков чрез пълномощника Росен Маринов Костов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 17 на 13.09.2019 год., 15.30 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП Глас Народен.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1031-МИ от 10.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева)  и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

18. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от Светослав Емилов Витков чрез пълномощника Росен Маринов Костов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 18 на 13.09.2019 год., 15.30 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство – с. Слатина, кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Славяни, кмет на кметство – с. Малиново в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП Глас Народен.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1031-МИ от 10.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за кметове на посочените по-горе населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за кмет на кметство – с. Слатина, кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Славяни, кмет на кметство – с. Малиново в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.

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

19. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение № 53-МИ/ с вх. № 1/12.09.2019 г.; 14:50 ч., и след дадени указания от ОИК допълнено със Заявление /приложение № 53-МИ/ от 13.09.2019 г., 16:45 ч. по Входящия регистър на инициативните комитети за издигане на кандидатурата за независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Заявлението е подадено от инициативен комитет в състав: Тодор Иванов Иванов, Станислав Валериев Калинов и Биляна Станимирова Атанасова, за издигане на Цветослава Съйкова Банева, ЕГН ***, като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Към заявлението са приложени документите по чл. 153, ал. 4 от ИК, а именно: решение за образуване на инициативния комитет /учредителен протокол/ и за определяне на лицето, което го представлява от 13.09.2019 г.;  нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс; удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативния комитет.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 152, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 937-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Цветослава Съйкова Банева като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в състав:

Тодор Иванов Иванов, ЕГН ***, постоянен адрес: гр. Ловеч, ***;

Станислав Валериев Калинов, ЕГН ***, постоянен адрес: гр. Ловеч, ***;

Биляна Станимирова Атанасова, ЕГН ***, постоянен адрес: гр. Ловеч, ***.

Инициативният комитет ще се представлява от Тодор Иванов Иванов, ЕГН ***.

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

20. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение № 53-МИ/ с вх. № 2/13.09.2019 г., 16:15 ч. по Входящия регистър на инициативните комитети за издигане на кандидатурата за независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Заявлението е подадено от инициативен комитет в състав: Петя Пенкова Станчева, Павлина Петкова Ненова и Станимир Валентинов Косев, за издигане кандидатурата на Деян Колев Колев, ЕГН ***, като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Към заявлението са приложени документите по чл. 153, ал. 4 от ИК, а именно: решение за образуване на инициативния комитет /учредителен протокол/ и за определяне на лицето, което го представлява от 13.09.2019 г.;  нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс; удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативния комитет.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 152, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 937-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Деян Колев Колев като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в състав:

Петя Пенкова Станчева, ЕГН ***, постоянен адрес: с. Гостиня, ***;

Павлина Петкова Ненова, ЕГН ***, постоянен адрес: гр. Ловеч, ***;

Станимир Валентинов Косев, ЕГН ***, постоянен адрес: гр. Ловеч, ***.

Инициативният комитет ще се представлява от Петя Пенкова Станчева, ЕГН ***.

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

21. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов чрез пълномощника Детелина Димитрова Сотирова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 19 на 13.09.2019 год., 16.50 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева)  и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.

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

22. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов чрез пълномощника Детелина Димитрова Сотирова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 20 на 13.09.2019 год., 16.50 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева)  и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

23. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Мария Денчева Динова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 21 на 14.09.2019 год., 09.00 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП ГЕРБ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ“ в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

24. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Мария Денчева Динова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 22 на 14.09.2019 год., 09.00 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП ГЕРБ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч


Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

25. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Мария Денчева Динова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 23 на 14.09.2019 год., 09.00 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПП ГЕРБ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на кметства в посочените по-горе населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ“ в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

26. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, представлявана от Румен Димитров Христов чрез пълномощника Георги Николов Митев, в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 27 на 14.09.2019 год., 09.40 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници в в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

27. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, представлявана от Румен Димитров Христов чрез пълномощника Георги Николов Митев, в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 28 на 14.09.2019 год., 09.40 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за кмет на кметство в посочените по-горе населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в изборите за кмет на кметство - с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

28. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, представлявана от Румен Димитров Христов чрез пълномощника Георги Николов Митев, в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 29 на 14.09.2019 год., 09.40 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в изборите кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

29. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, представлявана от Александра Йорданова Христова чрез пълномощника Цоло Гачев Христов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 30 на 14.09.2019 год., 09.58 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1008-МИ от 09.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му

30. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, представлявана от Александра Йорданова Христова чрез пълномощника Цоло Гачев Христов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 31 на 14.09.2019 год., 09.58 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1008-МИ от 09.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в изборите общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

31. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, представлявана от Александра Йорданова Христова чрез пълномощника Цоло Гачев Христов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 32 на 14.09.2019 год., 09.58 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно: партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.
Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1008-МИ от 09.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за кметове на кметства в посочените населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.
Бе предложен проект за решение. Предложението бе подложено на гласуване. С 8 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Румен Петров Ралчев; Филип Игнатов Филипов; Антоанета Дончева Борджиева) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в изборите за кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство – с. Дойренци; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – с. Радювене в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.
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 11:15 часа.
	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
								/Валентина Недялкова/			
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								/Петко Петков/

