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

ПРОТОКОЛ № 9
Днес, 17.09.2014г., 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 16.20 ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 10 члена на комисията,.
Присъстват:
Диана Игнатова, Младен Балуков, Мевзуне Бейтулова,
Христалина Халачева, Светлана Добрева, Диана Жечева-Спасова, Тодор Тодоров,
Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова, Маруся Казакова
Отсъстват: Нели Василева, Гергана Цонева,
Първанова, Марко Марков

Васил Василев, Маринела

ДНЕВЕН РЕД:
I.
II.
III.

Проект на решение за одобряване на бланка за чернова за отчитане на
преференциите за съответния кандидат.
Определяне на технически специалисти, които да подпомагат работата на
РИК – Търговище в предизборния, изборния и следизборния ден
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, съгласно Решение № 634-НС/МИ от 22.07.2014 г.
на ЦИК относно преброяване на преференции при произвеждане на изборите за
народни представители на 05 октомври 2014 г. , всяка РИК, съгласувано с Областната
администрация, може да утвърди бланка-чернова за отчитане на преференциите от
СИК, като съобрази конкретните кандидатски листи в съответния изборен район. Тази
бланка-чернова РИК следва да представи своевременно в съответната Областна
администрация за отпечатване. Всички се запознахте с изготвената бланка-чернова за
отчитане на преференции, изготвена от Областна администрация Търговище, като
същата съдържа имената на всички регистрирани в нашия изборен район кандидати, в
последователността, която имат в бюлетината партиите/коалициите и съответно
подредбата на кандидатите е съобразена с предложенията на същите. Също така се
запознахте и с изготвения образец на табло, съдържащо списъка с имената и номерата
на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции.
Налице е изпълнение на изискванията на Изборния кодекс, както и на тези,
установени в Решение №634-НС/МИ от 22.07.2014г.на ЦИК , поради, което предлагам
проект за решение, с което РИК Търговище да одобри образците за табло и за бланкачернова за отчитане на преференции, която е приложение към горепосоченото решение
на ЦИК. Някакви възражения и предложения? Щом няма, подлагам на гласуване
проектът за решение, който Ви прочетох. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ - Диана Игнатова, Младен Балуков, Мевзуне
Бейтулова, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Диана Жечева-Спасова, Тодор
Тодоров, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.

Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 10
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 42/17.09.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с Решение № 634-НС/МИ от
22.07.2014г. на ЦИК, РИК Търговище утвърждава бланка-чернова за отчитане на
преференциите от секционните избирателни комисии, която е съобразена с конкретните
кандидатски листи в 28 изборен район-Търговищки, както и образец на списък с
имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции.
Диана Игнатова: Колеги, по втора точка от дневния ред, във връзка с
Решение № 660-НС от 07.08.2014 г. на ЦИК, т.7.2, за подпомагане на РИК при
предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на
протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в
ЦИК, РИК Търговище има възможността да определи група от 3-ма специалисти с
горепосочените функции, като в съответствие с решението на ЦИК на тези специалисти
се определя еднократно възнаграждение – до 90 лв.. В тази връзка Ви предлагам да
бъдат определени с решение на РИК Търговище 3-ма специалисти – Ганка Ташева
Пеева, Мариана Димитрова Миланова и Николай Петров Петков, с горепосочените
функции и с еднократно възнаграждение в размер на 90 лева. Има ли други
предложения? Щом няма предлагам да гласуваме проекта за решение.
Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ - Диана Игнатова, Младен Балуков, Мевзуне
Бейтулова, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Диана Жечева-Спасова, Тодор
Тодоров, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 10
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“

РЕШЕНИЕ № 43/17.09.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с Решение № 660-НС от
07.08.2014г. на ЦИК, РИК Търговище определя 3-ма специалисти за подпомагане на
РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на
протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в
ЦИК – Ганка Ташева Пеева, Мариана Димитрова Миланова и Николай Петров Петков,
като определя еднократно възнаграждение на специалистите – 90 лева.

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 16.30 часа.
Решенията бяха обявени в 17.15 часа.

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

