РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА 5 ОКТОМВРИ 2014г.

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 15.08.2014г., в гр.Търговище, се проведе заседание на Районна избирателна
комисия Търговище, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Игнатова
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Цончева Василева
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Кирилов Балуков
СЕКРЕТАР: Мевзуне Мехмедова Бейтулова
ЧЛЕНОВЕ: Гергана Руменова Цонева
Христалина Йосифова Халачева
Светлана Любомирова Добрева
Васил Добрев Василев
Маринела Павлова Първанова
Диана Йорданова Жечева-Спасова
Марко Русев Марков
Тодор Костадинов Тодоров
Хатидже Идриз Ибрям
Дориана Георгиева Иларионова
Маруся Методиева Казакова
Заседанието започна в 11.00ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 11 члена на комисията.

Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева, Мевзуне Бейтулова,
Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела Първанова, Марко
Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Отсъстват:
Иларионова.

Васил

Василев,

Диана

Жечева-Спасова,

Хатидже

Ибрям,

Дориана

Диана Игнатова : Добър ден, колеги, откривам първото заседание на РИК Търговище.
Назначени сме с Решение № 714 – НС/14.08.2014г.на ЦИК, като следва да приемем незабавно
няколко решения, съгласно ИК, поради което предлагам на Вашето внимание следния проект
за дневен ред:
1. Проект на решение за определяне на общодостъпно място за обявяване на взетите
решения на РИК Търговище.
2. Проект за решение за определяне на часовете за прием на документи, както и за
принципно определяне на начален час за редовно провеждане на заседания на РИК
Търговище.
3. Проект на решение за създаване на работна група от специалисти към РИК Търговище .
4. Проект на решение за одобряване на Инструкция за обработване,съхранение, мерки и
средства за защита на личните данни в РИК - Търговище.
5. Проект за решение за избор на член на РИК – Търговище, който след получаване на
печата на комисията, заедно с председателя на същата, да маркират печата по
уникален начин.
6. Приемане на проект на решение за определяне срока за подаване на документи за
регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание.
Има ли предложения за допълване на проекта за дневен ред? След като няма такива,
предлагам, който е съгласен с проекта за дневен ред, моля да гласува.
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Гласували „ПРОТИВ“ - няма.
Диана Игнатова : Колеги, преминаваме към първа точка, а именно, в чл.72, ал.2 от
ИК е предвидено, че РИК обявява решенията си незабавно чрез поставяне на
общодостъпно място в сградата, в която се помещава, като мястото за обявяване следва
да бъде определено с решение на комисията незабавно след назначаването й, като се
оформят по начин, показващ предназначението му. Съгласно Решение №684 –
НС/13.08.2014г.на ЦИК , всяка РИК оформя мястото на което ще се обявяват решенията,
по начин посочващ тяхното предназначение. В тази връзка, предлагам като проект за
решение да приемем като общодостъпно място за обявяване на взетите от нея решения
външната врата на сградата на Областна администрация Търговище, като бъде
оформено информационно табло, в съответствие с Решение №19 – ЕП/27.03.2014г.на

ЦИК. Колеги, очаквам Вашите предложения? След като няма такива, предлагам, който е
съгласен с проекта за решение, моля да гласува
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Гласували „ПРОТИВ“ - няма.
С

11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, РИК Търговище, прие следното решение:
РЕШЕНИЕ № 1/15.08.2014г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и ал.2 от ИК, Решение №684 – НС/13.08.2014г.на ЦИК ,
РИК – Търговище, определя като общодостъпно място за обявяване на взетите от нея
решения външната врата на сградата на Областна администрация Търговище, като бъде
оформено информационно табло, в съответствие с Решение Решение №684 –
НС/13.08.2014г.на ЦИК
Диана Игнатова: По втора точка от дневния ред, колеги, предлагам да приемем
принципно решение, с което да определим часовете за прием на документи, както и
начален час за редовно провеждане на заседанията на РИК Търговище. Естествено,
когато е необходимо, изрично ще бъдат уточнявани началният час на заседанията,
които ще се провеждат извънредно. Предлагам часовете за прием на документи, да
бъдат определени, както следва : интервалите от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00.до 16.00
часа, а за начален час за редовно провеждане на заседания на РИК, да бъде определен
16.00 часа. Колеги, очаквам Вашите предложения? След като няма такива, предлагам,
който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Гласували „ПРОТИВ“ - няма.
С

гласа 11„ЗА“и „0“ гласа“ПРОТИВ“, РИК Търговище, прие следното решение:
РЕШЕНИЕ № 2/15.08.2014Г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Търговище определя за часове за прием на
документи, интервалите от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00ч.до 16.00 часа, а за начален час
за редовно провеждане на заседания на РИК Търговище, определя 16.00 часа.
Диана Игнатова: По трета точка от дневния ред, колеги, във връзка с Решение № 660 –
НС от 07.08.2014г.на ЦИК, предлагам РИК Търговище да сформира работна група от
специалисти в състав от хора, с които голяма част от нас са работили и преди, като за
технически специалист предлагам да определим Маргаритка Станчева Тодорова и за експерт
определя Йоан Пейчев Пеев. Размерът на възнагражденията е определен от в т.9.1 от Решение
№ 660 – НС от 07.08.2014г.на ЦИК – за техническия сътрудник – 340 лв., за експерта – 680 лв. –

месечно. Имате ли предложения, колеги? Щом нямате такива, предлагам, който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува.
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Гласували „ПРОТИВ“ - няма.
С

гласа 11„ЗА“и „0“ гласа“ПРОТИВ“, РИК Търговище, прие следното решение:
РЕШЕНИЕ № 3/15.08.2014Г.

Създава работна група от специалисти в състав: За технически специалист определя
Маргаритка Станчева Тодорова и за експерт определя Йоан Пейчев Пеев, като
гражданските договори с лицата се сключват от Областния управител при спазване
размера на възнагражденията, определен от в т.9.1 от Решение № 660 – НС от
07.08.2014г.на ЦИК – за техническия сътрудник – 340 лв., за експерта – 680 лв. –
месечно.
Диана Игнатова: По четвърта точка от дневния ред, колеги, необходимо е да бъде
извършена регистрация на РИК – Търговище за избор за народни представители за
Народно събрание като администратор на лични данни пред Комисията за защита на
личните данни. В тази връзка е необходимо да бъде утвърдена от нас, с наше решение,
Инструкция № 1 за обработване, съхранение, мерки и средства за защита на личните
данни в РИК Търговище, разгледана от нас предварително. Колеги, очаквам Вашите
предложения относно промени в инструкцията? След като няма такива, предлагам,
който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Гласували „ПРОТИВ“ - няма.
С

гласа 11„ЗА“и „0“ гласа“ПРОТИВ“, РИК Търговище, прие следното решение:
РЕШЕНИЕ № 4/15.08.2014Г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Търговище приема Инструкция № 1 за
обработване, съхранение, мерки и средства за защита на личните данни в РИК
Търговище.
Диана Игнатова: Колеги, по пета точка от дневния ред, във връзка с решение № 664НС/08.08.2014г.на ЦИК , трябва да бъде определен от нас с решение член на комисията,
който заедно с председателя, след получаване на 2 броя печати на РИК Търговище, да
маркират печата по уникален начин. Давам Ви възможността да направите
предложения в тази връзка.

Маринела Първанова: Предлагам като такъв член на комисията да бъде определена
госпожа Мевзуне Бейтулова.
Диана Игнатова: Колеги, има ли други предложения? Щом няма такива, предлагам
проект за решение, РИК Търговище определя г-жа Мевзуне Бейтулова – член на РИК
Търговище, която заедно с председателя, след получаване на 2 броя печати на РИК
Търговище, да маркират същите по уникален начин. Предлагам, който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Гласували „ПРОТИВ“ - няма.
С

гласа 11„ЗА“и „0“ гласа“ПРОТИВ“, РИК Търговище, прие следното решение:
РЕШЕНИЕ № 5/15.08.2014Г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Търговище определя Мевзуне Мехмедова
Бейтулова за член на РИК Търговище, който заедно с председателя, след получаване на
2 броя печати на РИК Търговище, да маркират същите по уникален начин.
Диана Игнатова: Колеги, по шеста точка от дневния ред, необходимо е да приемем проект на
решение, с което да определим срока за подаване на документи за регистрация на
инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание.
Доколкото, съгласно хронограмата за изборите на ЦИК и в съответствие с Решение № 655НС/07.08.2014г.на ЦИК , този срок принципно е установен до 25.08.2014г., то предлагам да
приемем проект за решение, с което да определим срока за регистрация до
25.08.2014г.включително, до 17.00 часа. Имате ли предложения, колеги? Щом нямате такива,
предлагам, който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева , Светлана Добрева, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова.
Гласували „ПРОТИВ“ - няма.
С

гласа 11„ЗА“и „0“ гласа“ПРОТИВ“, РИК Търговище, прие следното решение:
РЕШЕНИЕ № 6/15.08.2014Г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с Решение № 655НС/07.08.2014г.на ЦИК, РИК Търговище определя срок за подаване на подаване на документи
за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за
Народно събрание – до 25.08.2014г.включително – до 17.00 часа.
Диана Игнатова: Колеги, с това дневния ред се изчерпа, имаме ли предложения за
разглеждане на други въпроси? Щом няма такива, колеги, с това официално нашето първо
заседание приключи.

Закривам заседанието.
Заседанието на комисията приключи в 12.00 часа.
Решенията бяха обявени в 13.00 часа.
Председател:
Диана Игнатова

Секретар:
Мевзуне Бейтулова

