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

ПРОТОКОЛ № 6

Днес, 01.09.2014г., 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 16.30ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 13 члена на комисията,.
Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Мевзуне Бейтулова, Гергана
Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко Марков, Нели Василева, Диана
Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела Първанова, Тодор Тодоров, Маруся
Казакова
Отсъстват: Светлана Добрева, Дориана Иларионова

ДНЕВЕН РЕД:
I.
II.
III.

Проект на решение за регистрация на кандидатска листа, предложена от
политическа партия “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“.
Проект на решение за регистрация на кандидатска листа, предложена от
политическа партия “СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“/СДП/.
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.№ 18/31.08.2014г., в РИК Търговище постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, 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/, 4бр. декларации по образец от
кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1
бр. пълномощно 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
политическа партия “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, 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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 15/01.09.2014г.
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 “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, в
следния състав и ред, посочен в предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Хари Савов Хараламбов
2.Светлин Мирославов Ковачев
3.Николай Кирилов Николов
4.Бойка Иванова Цветанова
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По втора точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, с вх.№ 19/01.09.2014г., в РИК Търговище постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия “СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“/СДП/, с което се предлага за
регистрация за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5
октомври 2014г., в изборен район 28 – Търговищки, издигнат от партията 1 кандидат.
Към предложението са представени 1бр., заявление от кандидата, че е съгласен да бъде
регистриран/Приложение № 66-НС/, 1бр.декларация по образец от кандидата, че
отговаря на условията на чл.65, ал.1 от Конституцията, в която посочва своя постоянен
адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/, 1бр. декларация по образец от кандидата, че
отговаря на условията по чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1 бр. пълномощно
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 кандидата за народен представител, предложен от
политическа партия “СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“/СДП/./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 16/01.09.2014г.
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 “СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“/СДП/,
в следния състав и ред, посочен в предложението за регистрация на кандидатската
листа:
1.Димитър Александров Димитров
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/ Диана Игнатова, Младен Балуков, Мевзуне
Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела Първанова, Тодор
Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По трета точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, по трета точка от дневния ред – „Разни“, предлагам
да разгледаме няколко въпроса.
В РИК Търговище, с вх.№ 20/01.09.2014г.постъпи предложение за
регистрация на кандидати за народни представители от политическа партия “АТАКА“,
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 кандидати. Към предложението са представени 4бр., заявления от
кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани/Приложение № 66-НС/,
4бр.декларации по образец от кандидата, че отговарят на условията на чл.65, ал.1 от
Конституцията, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/,
4бр. декларации по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1
от ИК/Приложение №68-НС/, 1 бр. пълномощно 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
политическа партия “АТАКА“, в реда о по начина, посочен в предложението за

регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 17/01.09.2014г.
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 “АТАКА“, в следния състав и ред, посочен в
предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Николай Веселинов Александров
2.Сашо Георгиев Йорданов
3.Христо Димитров Христов
4.Иван Колев Колев
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 23/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, 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 3 кандидати. Към
предложението са представени 3бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат
регистрирани/Приложение № 66-НС/, 3бр.декларации по образец от кандидата, че
отговарят на условията на чл.65, ал.1 от Конституцията, в която посочват своя
постоянен адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/, 3бр. декларации по образец от
кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1
бр. пълномощно 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
политическа партия “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, в реда и по начина, посочен в
предложението за регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 18/01.09.2014г.
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 “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, в следния състав и
ред, посочен в предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Христо Николов Дунчев
2.Стефан Петков Недков
3.Станислав Александров Христов
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 24/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия “Движение 21“, 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 3 кандидати. Към предложението са представени
3бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани/Приложение №
66-НС/, 3бр.декларации по образец от кандидата, че отговарят на условията на чл.65,
ал.1 от Конституцията, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН/Приложение№
67-НС/, 3бр. декларации по образец от кандидатите, че отговарят на условията по
чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1 бр. пълномощно от лицето, изрично
упълномощено да представлява политическата партия пред РИК Търговище, както и
технически носител, съдържащ реквизитите, съгласно Решение № 771НС/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
политическа партия “Движение 21“, в реда и по начина, посочен в предложението за
регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 19/01.09.2014г.
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 “Движение 21“, в следния състав и ред, посочен в
предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Стоян Илиев Александров
2.Гергана Петрова Попова
3.Николай Георгиев Тотев
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 25/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от коалиция
АБВ(Алтернатива за българско възраждане), 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 7 кандидати. Към
предложението са представени 7 бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат
регистрирани/Приложение № 66-НС/, 7 бр.декларации по образец от кандидата, че
отговарят на условията на чл.65, ал.1 от Конституцията, в която посочват своя
постоянен адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/, 7 бр. декларации по образец от
кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1
бр. пълномощно 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 АБВ (Алтернатива за българско възраждане), в реда и по начина, посочен в
предложението за регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 20/01.09.2014г.
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 АБВ (Алтернатива за българско възраждане), в следния
състав и ред, посочен в предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Ивайло Валентинов Русчев
2.Цонка Тодорова Цонева
3.Десислава Веселинова Иванова
4.Христинка Иванова Николова
5.Дончо Николаев Дончев
6.Надя Калоянова Денкова
7.Диян Мариянов Димитров
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 27/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от коалиция
“ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, 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 кандидати. Към
предложението са представени 4 бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат
регистрирани/Приложение № 66-НС/, 4 бр.декларации по образец от кандидата, 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. пълномощно 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 “ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в реда и по начина, посочен в
предложението за регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 21/01.09.2014г.
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 “ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в следния състав и ред,
посочен в предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Вергиния Василева Костадинова
2.Ермак Тодоров Димов
3.Георги Ангелов Боршуков
4.Красимир Иванов Шилявски
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.

Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 28/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия “РЕПУБЛИКА БГ“, 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 3 кандидати. Към предложението са
представени 3 бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат
регистрирани/Приложение № 66-НС/, 3 бр.декларации по образец от кандидата, че
отговарят на условията на чл.65, ал.1 от Конституцията, в която посочват своя
постоянен адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/, 3 бр. декларации по образец от
кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1
бр. пълномощно 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
политическа партия “ РЕПУБЛИКА БГ“, в реда и по начина, посочен в предложението
за регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 22/01.09.2014г.
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 “ РЕПУБЛИКА БГ“, в следния състав и ред,
посочен в предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Милчо Димитров Янков
2.Лилия Кирилова Добрева
3.Ашкън Юсуфов Ереджебов
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.

Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 29/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия “ГЕРБ“, 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 8 кандидати. Към предложението са представени 8
бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани/Приложение №
66-НС/, 8 бр.декларации по образец от кандидата, 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/, 1 бр. пълномощно от лицето, изрично
упълномощено да представлява политическата партия пред РИК Търговище, както и
технически носител, съдържащ реквизитите, съгласно Решение № 771НС/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
политическа партия “ ГЕРБ“, в реда и по начина, посочен в предложението за
регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 23/01.09.2014г.
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 “ ГЕРБ“, в следния състав и ред, посочен в
предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Дарин Иванов Димитров
2.Стефан Неделчев Иванов
3.Венка Константинова Стоянова
4.Митко Стайков Стайков
5.Никола Тошков Неделчев
6.Елка Иванова Станчева
7.Борислав Петров Борисов
8.Светлин Иванов Бонев
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 30/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от коалиция
“ДЕСНИТЕ“, 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 2 кандидати. Към предложението са представени 2
бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани/Приложение №
66-НС/, 2 бр.декларации по образец от кандидата, че отговарят на условията на чл.65,
ал.1 от Конституцията, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН/Приложение№
67-НС/, 2 бр. декларации по образец от кандидатите, че отговарят на условията по
чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1 бр. пълномощно 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 “ДЕСНИТЕ“, в реда и по начина, посочен в предложението за
регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 24/01.09.2014г.
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 “ДЕСНИТЕ“, в следния състав и ред, посочен в
предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Цено Костадинов Иванов
2.Лъчезар Александров Алексиев
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 31/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия НОВА СИЛА, 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 3 кандидати. Към предложението са представени
3 бр., заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани/Приложение №

66-НС/, 3 бр.декларации по образец от кандидата, че отговарят на условията на чл.65,
ал.1 от Конституцията, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН/Приложение№
67-НС/, 3 бр. декларации по образец от кандидатите, че отговарят на условията по
чл.254, ал.1 от ИК/Приложение №68-НС/, 1 бр. пълномощно от лицето, изрично
упълномощено да представлява политическата партия пред РИК Търговище, както и
технически носител, съдържащ реквизитите, съгласно Решение № 771НС/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
политическа партия НОВА СИЛА, в реда и по начина, посочен в предложението за
регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 25/01.09.2014г.
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 НОВА СИЛА, в следния състав и ред, посочен в
предложението за регистрация на кандидатската листа:
1.Къню Кънев Кънев
2.Ангел Иванов Стоянов
3.Йордан Христов Евтимов
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 32/01.09.2014г.постъпи
предложение за регистрация на кандидати за народни представители от политическа
партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД /НДСВ/“, 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 6 кандидати. Към предложението са представени 6 бр., заявления от

кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани/Приложение № 66-НС/, 6
бр.декларации по образец от кандидата, че отговарят на условията на чл.65, ал.1 от
Конституцията, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН/Приложение№ 67-НС/, 6
бр. декларации по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от
ИК/Приложение №68-НС/, 1 бр. пълномощно 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
политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД
/НДСВ/, в реда и по начина, посочен в предложението за регистрация./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 13
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 26/01.09.2014г.
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 „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ
И ВЪЗХОД /НДСВ/, в следния състав и ред, посочен в предложението за регистрация
на кандидатската листа:
1.Стилиян Бончев Илиев
2.Здравка Николова Бонева
3.Димитър Иванов Юруков
4.Десислава Йорданова Шарабова
5.Даниела Георгиева Иванова
6.Стойне Добрев Стойнов
Гласували „ЗА“ – 13/тринадесет/: Диана Игнатова, Младен Балуков,
Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев, Марко
Марков,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова, Хатидже Ибрям, Маринела
Първанова, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.

Диана Игнатова: Колеги, имате ли други предложения за други въпроси,
които да поставим на разглеждане днес?

При липса на такива, закривам заседанието на РИК Търговище.

Заседанието на комисията приключи в 16.55 часа.
Решенията бяха обявени в 17.00 часа.

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

