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

ПРОТОКОЛ № 18

Днес, 03.10.2014г., 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 16.10 ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 8 члена на комисията.
Присъстват: Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Марко Марков, Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор
Тодоров
Отсъстват: Младен Балуков, Нели Василева , Дориана Иларионова, Васил
Василев, Маринела Първанова, Диана Жечева-Спасова, Светлана Добрева
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение за регистрация на замени в поименния състав на
СИК, по заявление на ПП ГЕРБ .
2. Проект на решение за регистрация на замени в поименния състав на СИК,
по заявление на ПК“България без цензура“.

3. Проект на решение за регистрация на замени в поименния състав на СИК,
по заявление на коалиция „БСП лява България“.
4. 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. №164/02.10.2014 година, вх.№ 166/02.10.2014г. и
от упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“са постъпили заявления за промени в
поименния състав на СИК на територията на общините Търговище и Опака 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 членове на СИК на територията на
общините Омуртаг и Търговище 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 8
„0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и

РЕШЕНИЕ № 90/03.10.2014 г.
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 № 282200014 - освобождава Димитър Антонов Димитров –
секретар и назначава Антония Димитрова Дойчева за член.
Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
2. В СИК № 282200007 – освобождава Антония Димитрова Дойчева – член и
назначава Тошка Йорданова Тодорова за член.

3. В СИК № 283500084 – освобождава Марияна Димитрова Миланова – член
и назначава Митко Алексиев Анастасов за член.
4. В СИК № 283500066 – освобождава Гергана Юлиева Петрова – член и
назначава Снежана Иванова Петрова за член.
5. В СИК № 282400017 – освобождава Мариана Стефанова Йорданова –
член и назначава Росица Русева Тончева за член.
Гласували „ЗА“ – 8/осем/ Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина
Халачева, Марко Марков, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова , Маруся Казакова,
Тодор Тодоров
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По втора точка от дневния ред:
Диана Игнатова: С вх.№ 165/02.10.2014г. от упълномощен представител на
ПК“България без цензура“е постъпило заявление за промени в поименния състав на
СИК на територията на 28-ми изборен район – Търговищки 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 членове на СИК на територията на 28-ми изборен район Търговищки и да бъдат назначени предложените нови от съответната коалиция.
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 8
гласа „ЗА“ и „0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:
РЕШЕНИЕ № 91/03.10.2014 г.
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.
2.

В СИК № 282200031 - освобождава Мая Петрова Цветкова –
член и назначава Симеон Младенов Алексиев за член.
В СИК № 280200004 - освобождава Симеон Младенов
Алексиев – член и назначава Радка Павлова Стоилова за член.

3.
4.

В СИК № 282200054 - освобождава Тихомир Стоянов Цветков
– член и назначава Йорданка Стефанова Братованова за член.
В СИК № 283500037- освобождава Красимир Атанасов
Найденов – член и назначава Рена Атанасова Миланова за
член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
Гласували „ЗА“ – 8/осем/ Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина
Халачева, Марко Марков, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова , Маруся Казакова,
Тодор Тодоров
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По трета точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, с вх. № 167/03.10.2014г., вх.№ 170/03.10.2014г.,
вх.№ 168/03.10.2014г. постъпи заявление от упълномощен представител на коалиция
БСП Лява България за промени в поименния състав на СИК на територията на 28-ми
изборен район - Търговищки 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 членове на СИК на територията на 28-ми изборен район Търговищки и да бъдат назначени предложените нови от съответната коалиция.
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 8
„0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и

РЕШЕНИЕ № 92/03.10.2014 г.
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 № 283500060 - освобождава Мюхтебер Хамди Есад – член и
назначава Райна Христова Тодорова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.
2. В СИК № 282200029 – освобождава Борис Николов Кирилов –
зам.председател и назначава Мариан Христов Славов за зам.председател.
3. В СИК № 282200020 – освобождава Стелиана Добраева Атанасова – член
и назначава Силвия Георгиева Димитрова за член.
4.В СИК № 282200027 – освобождава Илиян Илийчев Боянов – член и
назначава Анелия Николова Андонова за член.
5. В СИК № 282200030 – освобождава Анелия Николова Андонова – член и
назначава Гюлфие Хасанова Мехмедова за член.
6. В СИК № 282400002 – освобождава Христина Христова Карабашакова –
секретар и назначава Росица Русева Ангелова за секретар.
7. В СИК № 282400029 – освобождава Йордана Бонева Жекова –
председател и назначава Илко Йорданов Николов за председател.
8. В СИК № 282400008 – освобождава Кристина Пламенова Стефанова –
член и назначава Софийка Петрова Кръстева за член.
9. В СИК № 282400010 – освобождава Красимира Благоева Петрова – член и
назначава Тодор Тодоров Димитров за член.
10. В СИК № 282400016 – освобождава Елина Димчева Иванова –
зам.председател и назначава Светлана Пантелеева Димитрова за зам.председател.
11. В СИК № 282400026 – освобождава Румяна Димитрова Денчева – член и
назначава Мирослав Стоянов Кастелиев за член.
12. В СИК № 282400032 – освобождава Дамянка Иванова Атанасова – член
и назначава Йорданка Илиева Митева за член.
13. В СИК № 282400036 – освобождава Христина Димитрова Христова –
секретар и назначава Руска Минчева Иванова за секретар.
14. В СИК № 282400036 – освобождава Руска Минчева Иванова – член и
назначава Христина Димитрова Христова за член.
15. В СИК № 282400009 – освобождава Искра Иванова Хаджииванова –
секретар и назначава Димитринка Маринова Иванова за секретар.
16. В СИК № 282400009 – освобождава Димитринка Маринова Иванова –
член и назначава Искра Иванова Хаджииванова за член.
Гласували „ЗА“ – 8/осем/ Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина
Халачева, Марко Марков, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова , Маруся Казакова,
Тодор Тодоров

Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
По четвърта точка от дневния ред:
Диана Игнатова: По тази точка от дневния ред, колеги, ще разгледаме няколко
текущи въпроса, които се появиха междувременно.
С вх.№ 177/03.10.2014г. постъпи заявление от упълномощен представител
на ПП“АТАКА“ за промени в поименния състав на СИК на територията на 28-ми
изборен район - Търговищки 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 членове на СИК на територията на 28-ми изборен район Търговищки 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 8
„0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и

РЕШЕНИЕ № 93/03.10.2014 г.
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.
2.
3.

4.
5.

В СИК № 283500055 - освобождава Павлин Недялков Миланов
– член и назначава Тодор Николов Йонков за член.
В СИК № 283500084 - освобождава Ина Мариянова Иванова –
секретар и назначава Христина Тошкова Йонкова за секретар.
В СИК № 283500032 - освобождава Мирослав Добринов
Минчев – председател и назначава Атанас Петров Атанасов за
председател.
В СИК № 283500004 - освобождава Николай Минчев Иванов –
секретар и назначава Данчо Николаев Цанев за секретар.
В СИК № 283500029 - освобождава Нели Стефанова Панова –
секретар и назначава Велчо Георгиев Димитров за секретар.

Гласували „ЗА“ – 8/осем/ Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина
Халачева, Марко Марков, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова , Маруся Казакова,
Тодор Тодоров
Гласували „ПРОТИВ“ – 0/нула/.
Диана Игнатова: С вх.№ 175/03.10.2014г. и вх.№ 169/03.10.2014г.постъпиха
заявления от упълномощен представител на ПП“ДПС“ за промени в поименния състав
на СИК на територията на 28-ми изборен район - Търговищки 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 членове на СИК на територията на 28-ми
изборен район - Търговищки 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 8
глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и „0“

РЕШЕНИЕ № 94/03.10.2014 г.
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.
2.

В СИК № 283500094 - освобождава Пламена Юлиянова Постолова
– секретар и назначава Юксел Хасанов Хасанов за секретар.
В СИК № 283500083 - освобождава Неше Себайдинова Ахмедова –
зам.председател
и назначава Галина Миткова Иванова за
зам.председател.

Гласували „ЗА“ – 8/осем/ Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина
Халачева, Марко Марков, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова , Маруся Казакова,
Тодор Тодоров
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 16.20 часа.
Председател:
/ Диана Игнатова /
Секретар:
/ Мевзуне Бейтулова /

