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

ПРОТОКОЛ № 5

Днес, 29.08.2014г., 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 16.14ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 11 члена на комисията,.
Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Мевзуне Бейтулова, Гергана
Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Марко Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям
Отсъстват:
Маруся Казакова

Маринела Първанова, Тодор Тодоров, Дориана Иларионова,

ДНЕВЕН РЕД:
I.
II.

Проект на решение за регистрация на кандидатска листа, предложена от
коалиция“БСП лява България“.
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, с вх.№ 15/29.08.2014г., в РИК Търговище постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от коалиция“БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“, с което се предлагат за регистрация за участие в изборите за
народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014г., в изборен район 28
– Търговищки, издигнати от коалицията 8 кандидата. Към предложението са
представени 8бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат
регистрирани/Приложение № 66-НС/, 8бр.декларации по образец от кандидатите, че
отговарят на условията на чл.65, ал.1 от Конституцията, в която посочват своя
постоянен адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/, 8 бр.декларации по образец от
кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 2
бр.пълномощни от лицето, изрично упълномощено да представлява коалицията пред
РИК Търговище, както и технически носител, съдържащ реквизитите, съгласно
Решение № 771-НС/22.08.2014г.на ЦИК.
Налице е изпълнение на изискванията на Изборния кодекс, както и на тези,
установени в Решение №697-НС/14.08.2014г.на ЦИК и Решение №771НС/22.08.2014г.на ЦИК, поради, което предлагам проект за решение, с което РИК
Търговище да регистрира кандидатите за народни представители, предложени от
коалиция“БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“, в реда, в който са подредени в предложението на
коалицията./Прочита текстът на проекта за 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 11
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 12/29.08.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК, във връзка с Решение № 697НС/14.08.2014г.на ЦИК, РИК Търговище РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. за 28-ми изборен район –
Търговищки на коалиция „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“, в следния състав и ред, посочен в
предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Явор Бориславов Куюмджиев
2.Светослав Иванов Стефанов
3.Николай Цонев Черкезов
4.Илия Светлозаров Илиев
5.Албена Георгиева Рашева
6.Кръстинка Йорданова Железова
7.Светослав Христов Загоров
8.Веселин Маринов Веселинов
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил
Василев, Марко Марков, Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По втора точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, по втора точка от дневния ред имате ли
предложения за някакви въпроси, които да поставим на разглеждане днес? Предлагам
ви да разгледаме предложение с вх.№ 16/29.08.2014 г. за регистрация на кандидати за
народни представители от политическа партия “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН
СЪЮЗ“НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, с което се предлагат за регистрация за участие в
изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014г., в
изборен район 28 – Търговищки, издигнати от партията 4 кандидата. Към
предложението са представени 4бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат
регистрирани/Приложение № 66-НС/, 4бр.декларации по образец от кандидатите, че
отговарят на условията на чл.65, ал.1 от Конституцията, в която посочват своя
постоянен адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/, 4 бр.декларации по образец от
кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1
бр.пълномощни от лицето, изрично упълномощено да представлява политическата
партия пред РИК Търговище, както и технически носител, съдържащ реквизитите,
съгласно Решение № 771-НС/22.08.2014г.на ЦИК.
Налице е изпълнение на изискванията на Изборния кодекс, както и на тези,
установени в Решение №697-НС/14.08.2014г.на ЦИК и Решение №771НС/22.08.2014г.на ЦИК, поради, което предлагам проект за решение, с което РИК
Търговище да регистрира кандидатите за народни представители, предложени от
партия“ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ“НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, в реда, в който
са подредени в предложението на партията./Прочита текстът на проекта за 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 11
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 13/29.08.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК, във връзка с Решение № 697НС/14.08.2014г.на ЦИК, РИК Търговище РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. за 28-ми изборен район –
Търговищки на политическа партия„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ“НОВА
ДЕМОКРАЦИЯ“, в следния състав и ред, посочен в предложението за регистрация на
кандидатската листа:
1. Красимир Василев Цвятков
2. Валентина Албенова Малинова
3.Александър Младенов Михайлов
4.Теодор Георгиев Свиленов
Гласували „ЗА“ – 11/единадасет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил
Василев, Марко Марков, Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: Колеги постъпило е искане от Областна управа Търговище,
във връзка с писмо изх.№ 02.19-26/29.08.2014 г. на МС относно доставка на
удостоверения за гласуване на друго място и публичен регистър за тези удостоверения,
като е необходимо за своевременното им разпределяне и предаване на общинските
администрации, РИК Търговище да упълномощи двама членове на РИК, както и да
определи двама резервни членове, които при необходимост да заместят
упълномощените. Предлагам да определим Светлана Добрева и Диана Жечева-Спасова
като членове на РИК Търговище, които да участват в създаването на необходимата
организация, а като резервни такива да определим Гергана Цонева и Хатидже Ибрям.
Имате ли други предложение. Щом нямате предлагам да пристъпим към гласуване.
Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 11
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 14/29.08.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с писмо изх.№ 02.1926/29.08.2014 г. на МС, РИК Търговище упълномощава Светлана Добрева и Диана
Жечева-Спасова като членове на РИК Търговище, които да участват в създаването на
необходимата организация за своевременното разпределяне и предаване на
формулярите на удостоверенията за гласуване на друго място и публичния регистър за

издадените удостоверения за гласуване на друго място на общинските администрации.
За резервни членове на РИК Търговище, които да участват в организацията, определя
Гергана Цонева и Хатидже Ибрям.
Диана Игнатова: Други предложения има ли за разглеждане към точка разни
от дневния ред?
При липса на такива, закривам заседанието на РИК Търговище.

Заседанието на комисията приключи в 16.30 часа.
Решенията бяха обявени в 17.00 часа.

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

