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

ПРОТОКОЛ № 11

Днес, 21.09.2014г., 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 16.05ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 10 члена на комисията,.
Присъстват:
Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева,
Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Марко Марков, Тодор
Тодоров, Хатидже Ибрям , Маруся Казакова,
Отсъстват: Младен Балуков, Маринела Първанова, Дориана Иларионова,
Нели Василева, Диана Жечева-Спасова

ДНЕВЕН РЕД:
I.

II.

Проект на решение относно постъпила жалба с вх.№ 81/21.09.2014г.от Митко
Стайков и Елка Станчева – кандидати за народни представители от ПП ГЕРБ
за нарушение на ИК.
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. № 81 от 21.09.2014 година е постъпила жалба
от Митко Стайков и Елка Станчева – кандидати за народни представители от ПП ГЕРБ
в 28-ми изборен район – Търговищки, в която се съдържат доводи за нарушение на ИК
по отношение провеждане на предизборна агитация на турски език. Жалбата е приета
от члена на РИК Маруся Казакова, на която давам възможността да ни запознае със
съдържанието на същата и с проекта за решение, който е подготвила.
Маруся Казакова: Колеги, въпреки, че сте се запознали със съдържанието на
жалбата, ще Ви зачета същата./Прочита текстът на жалбата./ Тъй като, съгласно
Изборния кодекс, РИК Търговище следва да се произнесе в 24 часов срок, след
постъпване на жалбата и с оглед това, че към същата не са приложени достатъчно
доказателства за наличие на нарушение на ИК, Ви предлагам следния проект за
решение: На основание чл.72, ал.1, т.1, т.17 и т.20 от ИК, след като разгледа жалба с
вх.№ 81/21.09.2014г.по описа на РИК, указва на г-н Тунчер Кърджалиев – кандидат за
народен представител от ПП ДПС в 28-ми изборен район – Търговищки и г-н Неждет
Шабан – Кмет на община Омуртаг да спазват разпоредбата на чл.181, ал.2 от ИК като
не допускат предизборна агитация на език различен от българския, като при нарушение
на това изискване при провеждане на предизборни събрания, се ангажира
административно-наказателната отговорност на съответните лица.
Диана Игнатова: Някакви възражения и предложения по проекта за
решение? Щом няма такива, пристъпваме към гласуване на проекта за решение.
Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 8
„2“ гласа „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и

РЕШЕНИЕ № 49 /21.09.2014 г.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.17 и т.20 от ИК, след като разгледа жалба с
вх.№ 81/21.09.2014г.по описа на РИК, указва на г-н Тунчер Кърджалиев – кандидат за
народен представител от ПП ДПС в 28-ми изборен район – Търговищки и г-н Неждет
Шабан – Кмет на община Омуртаг да спазват разпоредбата на чл.181, ал.2 от ИК като
не допускат предизборна агитация на език различен от българския, като при нарушение
на това изискване при провеждане на предизборни събрания, се ангажира
административно-наказателната отговорност на съответните лица.
Гласували „ЗА“: Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Светлана Добрева, Васил Василев, Марко Марков, Тодор Тодоров, Маруся Казакова
Гласували „ПРОТИВ“: Мевзуне Бейтулова, Хатидже Ибрям
Мевзуне Бейтулова: Гласувах против този проект за решение, тъй като
според мен при така представена жалба без доказателства, дори не следва да ги
разглеждаме, защото няма никакви доказателства и така се дава възможност на всеки,
когато му хрумне да си пуска жалби без каквито и да било доказателства. За мен това е
губене на времето на комисията.
Хатидже Ибрям: Поради липса на доказателства към жалбата, също гласувах
против.
По втора точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, имате ли други предложения за други въпроси,
които да поставим на разглеждане днесв т.“Разни“?

При липса на такива, закривам заседанието на РИК Търговище.

Заседанието на комисията приключи в 16.20 часа.
Решенията бяха обявени в 16.40 часа.

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

