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

ПРОТОКОЛ № 10

Днес, 19.09.2014г., 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 16.25., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 11 члена на комисията,.
Присъстват: Диана Игнатова, Нели Василева, Мевзуне Бейтулова, Гергана
Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Диана ЖечеваСпасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям
Отсъстват: Младен Балуков, Маринела Първанова, Дориана Иларионова,
Маруся Казакова

ДНЕВЕН РЕД:
I.
II.
III.

IV.
V.

Проект на решение за регистрация на застъпници, по заявление на
ПП“АТАКА“.
Проект на решение за допускане на промяна в поименния състав на СИК по
предложение на ПП“АТАКА“.
Проект на решение за определяне на членове от РИК, които да бъдат
упълномощени да приемат бюлетините и да ги съпроводят до изборния
район.
Проект на решение за назначаване на ПСИК по предложение на кмета на
община Омуртаг.
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: Диана Игнатова: Колеги, с вх. № 64 от 16.09.2014 година
постъпи заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа от ПП АТАКА.
Към заявлението са приложени необходимите документи – пълномощно, хартиен
списък, подписан от упълномощеното лице в два екземпляра, както и електронен
носител. Списъкът беше изпратен на ИО АД за проверка в съответствие в указанията на
ЦИК. Беше ни върната информацията, че всичко в списъка като информация е редовно
и е необходимо на основание чл.72,ал.1, т.1 и т.15 от ИК, да приемем решение, с което
да регистрираме 17 на брой застъпници на кандидатската листа и да им издадем
удостоверения. Предлагам проект за решение, с което РИК Търговище да регистрира
съответните застъпници, чиито имена ще бъдат изписани по реда по който са подадени
и в нашето решение. Който е съгласен моля да гласува.
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 № 44 /19.09.2014 г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.15 от ИК, РИК Търговище регистрира 17 на
брой застъпници на кандидатската листа на ПП АТАКА, както следва:

1 Пелагия Цонева Стойкова

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Елка Димитрова Досева
Йордан Стилиянов Първанов
Борислав Антонов Борисов
Петър Христов Гатев
Недялко Йорданов Неделчев
Надка Стефатнова Димитрова
Веселин Величков Василев
Мария Лалова Костова
Кръстан Димитров Стефанов
Анна Милчева Йорданова
Иван Иванов Иванов
Дианка Цанева Антонова
Веселин Стойков Илиев
Иван Стефанов Хаджииванов
Димитър Кирилов Рачев
Станимир Жеков Стоянов

Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/: Диана Игнатова, Нели Василева, Мевзуне
Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев,
Диана Жечева-Спасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По втора точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, с вх. № 63 от 16.09.2014 година постъпи заявление
от упълномощен представител на ПП АТАКА за промени в поименния състав в
съставите на СИК на територията на община Попово поради подаване на оставка на
назначените членове поради лични причини . В тази връзка, тъй като са налице
условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да
бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за
оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове
на мястото на освободените, предлагам проект за решениe, с коeто да бъдат освободени
поради подаване на оставка на 6 от членовете на 6 броя СИК на територията на Община
Попово и да бъдат назначени предложените нови от съответната партия .
Имате ли предложения или възражения в тази връзка? Щом няма, подлагам
на гласуване проект за решение на РИК Търговище, с което поименно да бъде
променен съставът на съответните СИК. Който е съгласен, моля да гласува
Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 11
и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

РЕШЕНИЕ № 45/19.09.2014г.

гласа „ЗА“

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на
оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна
комисия – Търговище
РЕШИ:
1. В СИК № 28-24-00003 - освобождава Станка Русева Добрева – член и
назначава Ростислава Йорданова Стефанова за член.
Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
2. В СИК № 28-24-00010 - освобождава Йордан Симеонов Иванов – член и
назначава Виолета Христова Статева за член.
Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
3. В СИК № 28-24-00015 - освобождава Николай Василев Петров –
председател и назначава Станка Русева Добрева за председател.
Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
4. В СИК № 28-24-00025 - освобождава Румен Орлинов Руменов –
заместник председател
и назначава Ася Пламенова Стамболова за заместник
председател.
Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
5. В СИК № 28-24-00038 - освобождава Милка Иванова Белчева – секретар
и назначава Деница Гошева Колева за секретар.
Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
6. В СИК № 28-24-00039 - освобождава Деница Гошева Колева – член и
назначава Милка Иванова Белчева за член.
Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването
му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/ Диана Игнатова, Нели Василева, Мевзуне
Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев,
Диана Жечева-Спасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По трета точка от дневния ред:

Диана Игнатова: Колеги в съответствие с ИК и писмо изх.№ НС-15-175 от
17.09.2014 г. РИК Търговище следва да приеме решение за упълномощаване на двама
членове, излъчени от различни партии и коалиции за приемане на бюлетините за 28
изборен район – Търговищки и за осъществяването на контрол при транспортирането и
доставката на бюлетините. Решението на РИК за упълномощаване следва да съдържа
изрично и правото на лицата да подпишат приемо-предевателния протокол. В тази
връзка Ви предлагам да упълномощим членовете на РИК Марко Русев Марков и Васил
Добрев Василев. Те са излъчени от различни партии/коалиции и отговарят на
съответните изисквания.
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 № 46/19.09.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.13 от ИК, във връзка с писмо изх.№ НС-15175 от 17.09.2014 г. на ЦИК, РИК Търговище
УПЪЛНОМОЩАВА Марко Русев Марков и Васил Добрев Василев –
членове на комисията да приемат бюлетините за 28 изборен район-Търговищки, да
осъществят контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините,
както и да подпишат приемо-предавателните протоколи.
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/: Диана Игнатова, Нели Василева, Мевзуне
Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев,
Диана Жечева-Спасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По четвърта точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, по четвърта точка от дневния ред с вх.№ 71 от
18.09.2014 г. постъпи предложение от кмета на община Омуртаг за назначаване на
подвижна секционна избирателна комисия на територията на кметство с.Рътлина. Към
предложението са приложени предложенията на партиите и коалиции от партии за
състава на ПСИК, заверени копия на удостоверения за актуално правно състояние на
партиите или
копия от решенията за образуване на съответните коалиции,
пълномощни на представляващите, както и протокол от проведените консултации с
представителите на партиите и коалициите от партии. С оглед постигнатото съгласие и
писменото предложение от кмета на община Омуртаг, Ви предлагам да гласуваме
проект за решение, с който да бъде назначен поименния състав на секционната
избирателна комисия № 28-22-00054 в състав: председател, зам.председател, секретар и
членове.
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 № 47/19.09.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1, чл.89, ал.2, във връзка с решение № 881-НС от
08.09.2014 г. на ЦИК, РИК Търговище назначава подвижна секционна избирателна
комисия на територията на община Омуртаг – кметство с .Рътлина – секция № 28-2200054, както следва:
Председател – Радина Йорданова Петкова
Зам. Председател – Панайот Стоянов П
анайотов
Секретар – Здравко Добрев Христов
Членове: Стефка Миланова Маринова
Ренета Христова Тодорова
Величко Бисеров Деянов
Тихомир Стоянов Цветков
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/: Диана Игнатова, Нели Василева, Мевзуне
Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев,
Диана Жечева-Спасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По пета точка от дневния ред:
Диана Игнатова: В РИК Търговище, с вх.№ 77/19.09.2014г.постъпи Писмо
от началник РУП Търговище, с което ни уведомяват, че на 18.09.2014 г. в с.Вардун
община Търговище, ул.“Христо Ботев“ са установени 4 лица да залепват плакати с
агитационни
материали
на
коалиция
„РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК“
на
нерегламентирани за целта места. След проведен разговор с г-жа Иларионова – член на
РИК Търговище, бе установено, че въпросните плакати са били 5 на брой, на
стълбовете в селото, като към настоящия момент, същите са унищожени. В тази връзка
с оглед чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Ви предлагам на 4-те лица, залепили плакатите да бъде
изпратено уведомително писмо от РИК Търговище да се въздържат от извъшване на
въпросните действия, а на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да бъде указано, че
предизборните агитационни материали следва да се поставят на предвидените за това
места, съгласно Заповед № 3-01-775/26.08.2014 г. на кмета на община Търговище, или
на частни имоти – със съгласието на собствениците им.
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:
РЕШЕНИЕ № 48/19.09.2014г.

гласа „ЗА“

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Търговище оказва на Лилян Иванов
Господинов, Йорданка Стефанова Стефанова, Златан Добрев Георгиев и Динко Добрев
Георгиев да се въздържат от разлепване на агитационни материали на
нерегламентирани за това места, в противен случай ще бъде съставен акт за
установяване на административно нарушение.
РИК Търговище указва на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, че
предизборните агитационни материали следва да се поставят на предвидените за това
места, съгласно Заповед № 3-01-775/26.08.2014 г. на кмета на Община Търговище или
на частни имоти – със съгласието на собствениците им.
Гласували „ЗА“ – 11/единадесет/: Диана Игнатова, Нели Василева, Мевзуне
Бейтулова, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев,
Диана Жечева-Спасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям
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 16.40 часа.
Решенията бяха обявени в 17.10 часа.

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

