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

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 25.08.2014г., 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 16.10ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 14 члена на комисията,.
Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Мевзуне Бейтулова, Гергана
Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Маринела
Първанова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям, Маруся Казакова, Нели
Василева, Диана Жечева-Спасова

Отсъстват: Дориана Иларионова
ДНЕВЕН РЕД:
I. Проект на решение за формиране на единните номера на избирателните
секции в 28-ми изборен район – Търговищки, съобразно единната номерация на
секциите, определена с Решение № 650 – НС/06.08.2014г.на ЦИК.
II.
Проект за решение относно определяне началния срок за приемане на
документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители в
РИК Търговище.
III.
Разни.
Диана Игнатова: Предлагам на вашето внимание горепосочения проект за
дневен ред. Има ли други предложения? Щом няма такива, предлагам да приемем
проекта за дневен ред, така както е формулиран.
РИК Търговище единодушно прие горепосочения дневен ред.
По първа точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, предвид Решение № 650-НП/06.08.2014г.на ЦИК и
чл.72, ал.1, т.6 от ИК, РИК Търговище следва със свое решение да формира единните
номера на избирателните секции на територията на 28 избирателен район Търговищки, при спазване на горепосочените изисквания. В съответствие с
гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за решение, с който в
съответствие с изискванията ще определим тези номера на избирателните секции на
територията на всяка една община поотделно, като за петте общини ще бъдат
предвидени пет подточки в съответното решение.
Някакви възражения и предложения? Щом няма, подлагам на гласуване
проектът за решение, който Ви прочетох. Който е съгласен, моля да гласува.
Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 14
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 9/25.08.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.6 от ИК, във връзка Решение № 650-НС от
06.08.2014 год. на ЦИК, РИК Търговище определя единните номера на избирателни
секции на територията на 28-ми изборен район – Търговищки, както следва:
I.За Община Антоново – от № 280200001 до № 280200039 вкл.
II.За Община Омуртаг – от № 282200001 до № 282200053 вкл. плюс №
282200054 – ако бъде формирана ПСИК.

III.За Община Опака – от № 282300001 до №282300011 вкл.
IV.За Община Попово – от № 282400001 до № 282400054 вкл.
V.За Община Търговище – от № 283500001 до № 283500104 вкл. плюс №
283500105 – ако бъде формирана ПСИК.
Гласували „ЗА“ – 14/четиринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Силвия Наскова, Нели Василева, Маринела Първанова, Диана Жечева – Спасова,
Антон Атанасов, Тодор Тодоров, Гергана Цонева, Светлана Добрева, Мевзуне
Бейтулова, Пенка Михайлова, Нели Василева, Диана Жечева-Спасова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По втора точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, всички сме се запознали с Решение № 697НС/14.08.2014г.на ЦИК, относно регистрацията на кандидатски листи в изборите за
народни представители на 05.10.2014г., съгласно което следва РИК да определи
началния срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за
народни представители, като крайния срок за подаване на документите е 2 септември
2014г. В тази връзка, както и с оглед писмо с вх.№ 13/24.08.2014г.на ЦИК относно
списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите, техният брой вече
е известен, предлагам за начален срок за приемане на документи за регистрация на
кандидатски листи за народни представители в РИК Търговище да бъде определен от
26.08.2014г.- 9.00ч., като крайният срок, съгласно същото решение, за представяне на
предложение от съответна партия/коалиция за регистриране на кандидатска листа е не
по-късно от 02.09.2014г., като предлагам също да упоменем крайният час за приемане,
а именно 17.00ч. Предложения за промяна има ли? Щом няма, предлагам да гласуваме
по така предложения проект за решение. Пристъпваме към гласуване.
Гласували „ЗА“ – 14/четиринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Силвия Наскова, Нели Василева, Маринела Първанова, Диана Жечева – Спасова,
Антон Атанасов, Тодор Тодоров, Гергана Цонева, Светлана Добрева, Мевзуне
Бейтулова, Пенка Михайлова, Нели Василева, Диана Жечева-Спасова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
С 14 гласа“ЗА“ и „0“ глас „ПРОТИВ“, РИК Търговище прие следното

РЕШЕНИЕ № 10/25.08.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с Решение № 697НС/14.08.2014г. на ЦИК, РИК Търговище определя началния срок за приемане на
документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители в РИК

Търговище – от 26.08.2014г.- 9.00ч., като крайният срок за подаването им е 02.09.2014г.
– 17.00 часа.
По трета точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, по трета точка от дневния ред имате ли предложения за
някакви въпроси, които да поставим на разглеждане днес?
При липса на такива, закривам заседанието на РИК Търговище.

Заседанието на комисията приключи в 16.25 часа.
Решенията бяха обявени в 16.30 часа.

Председател:
/ Диана Игнатова /
Секретар:
/ Мевзуне Бейтулова /

