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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 5/16 септември 2019 г.

от заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч

	Днес, 16 септември 2019 г., от 17.30 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:
Стойо Иванов Ковачев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Алие Мутова Хасанова
СЕКРЕТАР:
Петко Георгиев Петков
ЧЛЕНОВЕ:
Илица Тодорова Петрова
 
Йордан Василев Василев
 
Анна Дочева Михайлова

Десислав Стефанов Гецов
 
Румен Петров Ралчев

Таня Димитрова Георгиева
 
Антоанета Дончева Борджиева

Мариетка Енева Боджакова

	Присъстват 12 от общо 13 члена на Комисията. Отсъства Филип Игнатов Филипов. 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. Регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
2. Разни.

	Председателят подложи на гласуване така обявения проект на дневен ред. Бе проведено гласуване и с 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против”, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч прие обявения дневен ред.
Точка първа:
1. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №45-МИ/ за регистрация от местна коалиция „ОБТ-АБВ“, представлявана от Иван Иванов Минков и Милко Димитров Димитров, в качеството им на упълномощени представители на местната коалиция, действащи заедно и/или поотделно, заведено под № 1 на 14.09.2019 год., 11.43 ч., във входящия регистър на местните коалиции 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. Дадени са указания за отстраняване на констатираните нередовности и представяне на допълнителни документи. Указанията са изпълнени със заявление и приложени документи от 16.09.2019 г., 11:20 ч. Към заявлението са приложени документите по чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно: Решение за образуване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове от 03.09.2019 г.; образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция от 14.09.2019 г.; декларация за липса на печат на местната коалиция; пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията – Иван Иванов Минков и Милко Димитров Димитров/; удостоверение за банкова сметка на името на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.
Местната коалиция е създадена от партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, регистрирана с Решение № 1020-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК, и партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане), регистрирана с Решение № 1024-МИ от 09.09.2019 г. на ЦИК. Коалицията е създадена за участие в изборите на 27.10.2019 г. за кмет на община в община Ловеч, за общински съветници в община Ловеч и за кметове на населени места – с. Александрово, с. Дойренци, с. Лисец; с. Баховица; с. Слатина; с. Славяни; с. Радювене; с. Малиново. 
Наименованието на местната коалиция е „ОБТ-АБВ“. Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината: ОБТ-АБВ.
Налице са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ОБТ-АБВ“ в изборите за кмет на община в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., която се състои от:

1.Партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРСТИ;
2.Партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ОБТ-АБВ.

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 №45-МИ/ за регистрация от местна коалиция „ОБТ-АБВ“, представлявана от Иван Иванов Минков и Милко Димитров Димитров, в качеството им на упълномощени представители на местната коалиция, действащи заедно и/или поотделно, заведено под № 2 на 14.09.2019 год., 11.43 ч., във входящия регистър на местните коалиции 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 община в община Ловеч. Дадени са указания за отстраняване на констатираните нередовности и представяне на допълнителни документи. Указанията са изпълнени със заявление и приложени документи от 16.09.2019 г., 11:20 ч. Към заявлението са приложени документите по чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно: Решение за образуване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове от 03.09.2019 г.; образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция от 14.09.2019 г.; декларация за липса на печат на местната коалиция; пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията – Иван Иванов Минков и Милко Димитров Димитров/; удостоверение за банкова сметка на името на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.
Местната коалиция е създадена от партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, регистрирана с Решение № 1020-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК, и партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане), регистрирана с Решение № 1024-МИ от 09.09.2019 г. на ЦИК. Коалицията е създадена за участие в изборите на 27.10.2019 г. за кмет на община в община Ловеч, за общински съветници в община Ловеч и за кметове на населени места – с. Александрово, с. Дойренци, с. Лисец; с. Баховица; с. Слатина; с. Славяни; с. Радювене; с. Малиново. 
Наименованието на местната коалиция е „ОБТ-АБВ“. Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината: ОБТ-АБВ.
Налице са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ОБТ-АБВ“ 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., която се състои от:

1.Партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРСТИ;
2.Партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ОБТ-АБВ.

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 №45-МИ/ за регистрация от местна коалиция „ОБТ-АБВ“, представлявана от Иван Иванов Минков и Милко Димитров Димитров, в качеството им на упълномощени представители на местната коалиция, действащи заедно и/или поотделно, заведено под № 3 на 14.09.2019 год., 11.43 ч., във входящия регистър на местните коалиции 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. Дадени са указания за отстраняване на констатираните нередовности и представяне на допълнителни документи. Указанията са изпълнени със заявление и приложени документи от 16.09.2019 г., 11:20 ч. Към заявлението са приложени документите по чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно: Решение за образуване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове от 03.09.2019 г.; образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция от 14.09.2019 г.; декларация за липса на печат на местната коалиция; пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията – Иван Иванов Минков и Милко Димитров Димитров/; удостоверение за банкова сметка на името на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.
Местната коалиция е създадена от партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, регистрирана с Решение № 1020-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК, и партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане), регистрирана с Решение № 1024-МИ от 09.09.2019 г. на ЦИК. Коалицията е създадена за участие в изборите на 27.10.2019 г. за кмет на община в община Ловеч, за общински съветници в община Ловеч и за кметове на населени места – с. Александрово, с. Дойренци, с. Лисец; с. Баховица; с. Слатина; с. Славяни; с. Радювене; с. Малиново. 
Наименованието на местната коалиция е „ОБТ-АБВ“. Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината: ОБТ-АБВ.
Налице са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) и 0 „Против” на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ОБТ-АБВ“ в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., която се състои от:

1.Партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРСТИ;
2.Партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ОБТ-АБВ.

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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов чрез пълномощника Росен Цветков в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 38 на 16.09.2019 год., 11.15 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:  НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
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 № 1050-МИ от 11.09.2019 г. 
Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 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.

5. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, Валери Симеонов Симеонов чрез пълномощника Росен Цветков в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 39 на 16.09.2019 год., 11.15 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: НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
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 1050-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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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.

6. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов чрез пълномощника Росен Цветков в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 40 на 16.09.2019 год., 11.15 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: НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
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 1050-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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 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.

7. В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „АТАКА“, Волен Николов Сидеров чрез пълномощника Адриан Асенов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 41 на 16.09.2019 год., 16.05 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 АТАКА.
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 1056-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 „АТАКА“ 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) 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 „АТАКА“ 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 „АТАКА“, представлявана от Волен Николов Сидеров чрез пълномощника Адриан Асенов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 42 на 16.09.2019 год., 16.05 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 АТАКА.
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 1056-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 „АТАКА“ 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 12 гласа „За” (Валентина Стефанова Недялкова; Стойо Иванов Ковачев; Алие Мутова Хасанова; Петко Георгиев Петков; Йордан Василев Василев; Анна Дочева Михайлова; Десислав Стефанов Гецов; Румен Петров Ралчев; Таня Димитрова Георгиева; Антоанета Дончева Борджиева; Мариетка Енева Боджакова) 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 „АТАКА“ 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.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:40 часа.
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								/Валентина Недялкова/		
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								/Петко Петков/

