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

ПРОТОКОЛ № 19

Днес, 04.10.2014г., 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 10.05 ч., при наличие на законоустановения кворум, в
присъствието на 9 члена на комисията,.
Присъстват: Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Отсъстват: Младен Балуков, Нели Василева, Маринела Първанова, Диана
Жечева-Спасова, Светлана Добрева, Марко Марков
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение по жалба с вх.№ 173/03.10.2014г.
2. Проект за решение за регистрация на застъпници за кандидатска листа,
по заявление на Коалиция„България без цензура“.

3. Проект за решение за регистрация на застъпници на кандидатска листа,
по заявление на ПП“АТАКА“.
4. Проект за решение за промени в поименния състав на СИК на
територията на 28-ми изборен район – Търговищки, по предложение на
ПП“ГЕРБ“.
5. Проект на решение за регистрация на замени в поименния състав на СИК,
по заявление на ПК“България без цензура“.
6. Проект на решение за регистрация на замени в поименния състав на СИК,
по заявление на коалиция „БСП лява България“.
7.
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. №173/03.10.2014г. е постъпила жалба от
наблюдател от сдружение“ГИСДИ“относно нарушение на ИК, изразяващо се в
обстоятелството, че в 12.00 часа непълнолетно лице е раздавало предизборни
агитационни материали на ПП“РЕПУБЛИКА БГ“. След обаждане на Началника на
РУ“Полиция“ беше изпратено длъжностно лице, което съпроводи членове на РИК
Търговище – Светлана Добрева и Диана Жечева-Спасова в проверката, която беше
извършена на площадите“Свобода „ и „Независимост“. При проверката не беше
установено наличието на лица-непълнолетни или пълнолетни, които да раздават
предизборни агитационни материали, поради което Ви предлагам проект за решение, с
което да приеме решение от РИК Търговище, че по повод на гореизложената жалба не е
установено нарушение. Други предложения или възражения? Щом няма, пристъпваме
към гласуване.
Проектът за решение бе поставен на гласуване и с 9 гласа“ЗА“и 0
гласа“ПРОТИВ“, бе прието следното
РЕШЕНИЕ № 95/04.10.2014 г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Районна избирателна комисия –
Търговище
РЕШИ:
По жалба вх.№ 173/03.10.2014г.от Галя Василева – наблюдател от
сдружение“ГИСДИ“, РИК Търговище установи, че не е налице нарушение по смисъла
на ИК.

Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0
По втора точка от дневния ред:
Диана Игнатова: С вх.№ 176/03.10.2014г.в РИК Търговище постъпи заявление от
упълномощен представител на Коалиция“България без цензура“ за регистриране на застъпници
на кандидатската листа. Налице са всички изискуеми документи, съгласно ИК, както и
технически носител, който беше изпратен за проверка ва ИО АД за проверка. От върналият се
отговор се установява, че всичко в информацията е редовно и Ви предлагам проект за решение,
с което да регистрираме предложените за застъпници на кандидатската листа лица, така както
са предложени от съответната коалиция. Пристъпваме към гласуване.

Проектът за решение бе поставен на гласуване и с 9 гласа“ЗА“и 0
гласа“ПРОТИВ“, бе прието следното
РЕШЕНИЕ № 96/04.10.2014 г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.15 от ИК, РИК Търговище
РЕШИ:
Регистрира 8 на брой застъпници на кандидатската листа на КП „България без
цензура“, както следва:
Маргаритка Цанева Петкова
Атанас Петров Караиванов
Господин Валентинов Цачев
Радомир Данчев Димитров
Параскева Христова Стоянова
Росица Николова Братованова
Даниела Ангелова Спиридонова
Али Мехмед Онбаши
Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0

По трета точка от дневния ред:
Диана Игнатова: С вх.№ 178/03.10.2014г.в РИК Търговище постъпи заявление от
упълномощен представител на ПП“АТАКА“ за регистриране на застъпници на кандидатската
листа. Налице са всички изискуеми документи, съгласно ИК, както и технически носител,
който беше изпратен за проверка на ИО АД за проверка. От върналият се отговор се
установява, че всичко в информацията е редовно и Ви предлагам проект за решение, с което да
регистрираме предложените за застъпници на кандидатската листа лица, така както са
предложени от съответната партия. Пристъпваме към гласуване.

Проектът за решение бе поставен на гласуване и с 9 гласа“ЗА“и 0
гласа“ПРОТИВ“, бе прието следното
РЕШЕНИЕ № 97/04.10.2014 г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.15 от ИК, РИК Търговище
РЕШИ:
Регистрира 4 на брой застъпници на кандидатската листа на ПП „АТАКА“, както
следва:
Дианка Цанева Антонова
Ценка Тодорова Иванова
Атанаска Петкова Митева
Христо Великов Христов
Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0

По четвърта точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, с вх. №179/03.10.2014 година е постъпило заявление от
упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“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 9
„0“ глас „ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и

РЕШЕНИЕ № 98/04.10.2014 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 № 283500049 - освобождава Ваня Михайлова Илиева
– зам.председател
и назначава Румяна Атанасова
Караиванова за зам.председател.
В СИК № 282400026 - освобождава Румяна Димитрова
Денчева – член и назначава Татяна Венкова Пинтева за член.
В СИК № 282200052 - освобождава Ивалина Светославова
Василева – член и назначава Надежда Николова Ангелова за
член.
В СИК № 280200034 - освобождава Исмаил Сейдюмеров
Мехмедов – член и назначава Мехмед Ахмедов Терзиев за
член.
В СИК № 282200050 - освобождава Стоян Николов Стоянов –
зам.председател и назначава Недялко Викторов Дойчинов за
зам.председател.

Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже
Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана Иларионова,
Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0
По пета точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, с вх. №181/03.10.2014 година е постъпило заявление от
упълномощен представител на ПК“България без цензура“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 9
„ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и „0“ глас

РЕШЕНИЕ № 99/04.10.2014 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:

В СИК № 283500098 - освобождава Йорданка Иванова Добрева – член
назначава Галина Кирилова Георгиева за член.

и

Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0

По шеста точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, с вх. №182/04.10.2014 година е постъпило заявление от
упълномощен представител на ПК“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 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 9
„ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и „0“ глас

РЕШЕНИЕ № 100/04.10.2014 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 № 282400053 - освобождава Димитър Петров Костов – член
назначава Пламен Димитров Петков за член.

и

2. В СИК № 282200013 - освобождава Борис Христов Найденов – член и назначава
Румяна Демонова Христова за член.
3. В СИК № 282200013 - освобождава Стефка Борисова Илиева – член и назначава
Алис Красимирова Костова за член.
4. В СИК № 282200020 - освобождава Павлинка Добрева Алексиева – зам.председател
и назначава Стефка Димитрова Димитрова за зам.председател.
5. В СИК № 282200047 - освобождава Виктор Точков Андонов – член и назначава
Христо Демонов Христов за член.
6. В СИК № 282200053 - освобождава Добринка Борисова Величкова – председател и
назначава Пламен Димитров Петков за член.
7. В СИК № 283500044 - освобождава Маргарита Георгиева Великова – член
назначава Донка Стоянова Ширкова за член.

и

8.В СИК №282400029 – освобождава Ценка Искренова Стайкова – член и назначава
Йордана Бонева Жекова за член.

Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0

По седма точка от дневния ред:
Диана Игнатова: Колеги, с вх. №184/04.10.2014 година е постъпило 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 9
„ПРОТИВ“ бе прието следното:

гласа „ЗА“ и „0“ глас

РЕШЕНИЕ № 101/04.10.2014 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 № 283500063 - освобождава Николай Петров Петков – член
назначава Даниел Петров Милчев за член.

и

2. В СИК № 283500031 - освобождава Митка Стефанова Цветкова – секретар
назначава Нели Венциславова Стоянова за секретар.

и

Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0

Диана Игнатова: Колеги, с вх.№ 186/04.10.2014г.е постъпило заявление от ПП“ДПС“ за
регистриране на заместващ застъпник. Приложени са всички необходими документи, съгласно
ИК. Приложения списък на технически носител бе изпратен на ИО АД и бе върната
информацията, че е допустимо приемането на решение от РИК Търговище за регистрация на
заместващия застъпник, с оглед на което Ви предлагам проект за решение в този смисъл. Който
е съгласен, моля да гласува.

Проектът за решение бе поставен на гласуване и с 9 гласа“ЗА“и 0
гласа“ПРОТИВ“, бе прието следното
РЕШЕНИЕ № 102/04.10.2014 г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.15 от ИК, РИК Търговище
РЕШИ:
Регистрира 1 на брой заместващ застъпник на кандидатската листа на ПП „ДПС
– Движение за права и свободи“, както следва:
Руждие Ереджебова Мустафова
Гласували“ЗА“ - Диана Игнатова, Гергана Цонева, Христалина Халачева,
Хатидже Ибрям, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Васил Василев
Гласували“ПРОТИВ“ - 0
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 19.20 часа.
Председател:
/ Диана Игнатова /
Секретар:
/ Мевзуне Бейтулова /

