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

ПРОТОКОЛ № 20

Днес, 05.10.2014г., 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 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
Диана Игнатова: Колеги, постъпило е заявление за назначаване на нови
членове в СИК на територията на 28-ми изборен район – Търговищки от ПП ГЕРБ, с
оглед внезапното заболяване на 2ма от техните членове на СИК, поради което Ви
предлагам проект за решение, с което да бъде допусната промяна в поименния състав
на СИК от квотата на партията.

Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 15
гласа“ЗА“ и 0 гласа ПРОТИВ, бе прието следното
РЕШЕНИЕ 103/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и 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 283500024, освобождава Христо Стоянов Горчев и назначава
Станчо Чавдаров Станчев за член.
2. В СИК 283500044, освобождава Драгомир Богомилов Димитров и
назначава Станислава Сашкова Господинова за член.

Диана Игнатова: Колеги, постъпила е жалба с вх.№ 191/05.10.2014г.от
упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушение на ИК, изразяващо се в
нерегламентирано работеща СИК № 13 в гаража на кметския наместник. Предлагам на
проверка на място да отидат г-жа Бейтулова, г-жа Маринела Първанова и г-жа Нели
Василева, като представители на различни партии/коалиции в РИК и след извършване
на същата, да пристъпим към приемане на решение по жалбата.
- Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Диана Жечева-Спасова,
Марко Марков, Тодор Тодоров, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Маруся
Казакова, Светлана Добрева, Васил Василев, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова/12/
Отсъстват: Нели Василева, Мевзуне Бейтулова, Маринела Първанова
Диана Игнатова: Колеги, с вх.№ 193/05.10.2014г.е постъпило заявление от
упълномощен представител на ПП АТАКА относно необходимостта да бъде заменен
един член от СИК поради внезапно заболяване в СИК на територията на 28-ми изборен
район – Търговищки от квотата на партията.Предлагам проект за решение, с което РИК
Търговище да допусне исканата замяна.
Проектът за решение бе поставен на гласуване, при което с 12 гласа“ЗА“
и 0 гласа ПРОТИВ, бе прието следното

РЕШЕНИЕ 104/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и 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 280200015, освобождава Йордан Христов Ефтимов и назначава
Александър Райков Александров за член.
Диана Игнатова: Колеги, постъпила е жалба с вх.№ 192/05.10.2014г.от ПП ГЕРБ
за наличие на агитационни материали на по-малко от 20 метра до СИК в с.Божурка,
общ.Търговище. Аз виждам 2 варианта – първият, да звъннем на председателя на СИК,
който ако установи такива материали да организира незабавното им премахване или
членове на РИК да отидат на проверка на място и да проверят изложените в жалбата
обстоятелства.
Младен Балуков – Считам, че следва да идем на проверка на място.
Диана Игнатова – В такъв случай, предлагам г-жа Гергана Цонева, г-н Марко Марков и
г-жа Маруся Казакова да отидат на проверка, като представители на различни партии и
коалиции в РИК.
Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Диана Жечева-Спасова,
Тодор Тодоров, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Хатидже
Ибрям, Дориана Иларионова/9/
Отсъстват: Нели Василева, Марко Марков, Маринела Първанова, Гергана
Цонева, Мевзуне Бейтулова, Маруся Казакова
Диана Игнатова: Колеги, с вх.№ 194/05.10.2014г.е постъпило заявление
упълномощен представител на ПК България без цензура относно необходимостта
бъде заменен един член от СИК поради внезапно заболяване в СИК на територията
28-ми изборен район – Търговищки от квотата на коалицията.Предлагам проект
решение, с което РИК Търговище да допусне исканата замяна.
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Проектът за решение беше подложен на гласуване и с 9 гласа ЗА и 0 гласа
ПРОТИВ , бе прието следното
РЕШЕНИЕ № 105/05.10.2014Г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и 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 283500091, освобождава Гюнейт Шемсединов Халидов и назначава
за член Слави Иванов Славов.
Диана Игнатова: Колеги, с вх.№ 195/05.10.2014г.е постъпило заявление от
упълномощен представител на ПП ДПС относно необходимостта да бъде заменен един
член от СИК поради внезапно заболяване в СИК на територията на 28-ми изборен

район – Търговищки от квотата на коалицията.Предлагам проект за решение, с което
РИК Търговище да допусне исканата замяна.
Проектът за решение беше подложен на гласуване и с 9 гласа ЗА и 0 гласа
ПРОТИВ , бе прието следното
РЕШЕНИЕ № 106/05.10.2014Г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 и 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 283500016, освобождава Синан Исметов Мехмедов и назначава за
зам.председател Невин Яшарова Мехмедова.

Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Диана Жечева-Спасова,
Тодор Тодоров, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Хатидже
Ибрям, Дориана Иларионова/9/
Отсъстват: Нели Василева, Марко Марков, Маринела Първанова, Гергана
Цонева, Маруся Казакова, Мевзуне Бейтулова
Диана Игнатова – Разговаряхме с упълномощения представител на ПК България
без цензура, при което се установи, че членът на СИК № Венцислав Димитров Георгиев
няма да може да се яви в комисията и коалицията няма да предлага нов член на негово
място, както и няма регистрирани такива резервни членове, както и членът на комисия
№ 28350076 Йордан Тодоров Аврамов. С оглед напредналото време на изборния
процес, предлагам проект за решение, с което РИК Търговище да намали числения
състав на СИК, като заличи името на лицето.
Проектът за решение бе подложен на гласуване, при което с 9 гласа ЗА и 0 гласа
ПРОТИВ , бе прието следното

РЕШЕНИЕ № 107/05.10.2014г.

На основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия –
Търговище
РЕШИ:

РИК Търговище намалява числения състав на секция № 283500072 на
територията на община Търговище от 9 на 8 души, като заличава Венцислав Димитров
Георгиев на длъжност – член.
Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Диана Жечева-Спасова, Тодор Тодоров,
Христалина Халачева, Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова,
Гергана Цонева, Маруся Казакова, Марко Марков/11/
Отсъстват: Мевзуне Бейтулова, Маринела Първанова, Нели Василева, Васил Василев
Диана Игнатова: Колеги, нашите членове от РИК Търговище, които бяха на проверка в
с.Божурка по жалба с вх.№ 192/05.10.2014г.се върнаха от проверката. Давам
възможността на г-жа Гергана Цонева да ни запознае с резултатите от проверката.
Гергана Цонева:Колеги, когато отидохме в селото прегледахме района около СИК и не
установихме такива агитационни материали . На спирката има остатъци, но в момента
не може да бъде установено на кого е бил агитационният материал.
Диана Игнатова: Колеги, с оглед изложеното от нашите колеги, предлагам проект за
решение, с което на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна
комисия – Търговище да приеме, че по жалба с вх.№ 192/05.10.2014г. не е установено
нарушение на ИК.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 11 гласа ЗА и 0 гласа против бе
прието следното

РЕШЕНИЕ № 108/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна комисия –
Търговище
РЕШИ:
По жалба вх.№ 192/05.10.2014г.от упълномощен представител на ПП ГЕРБ,
РИК Търговище установи, че не е налице нарушение по смисъла на ИК.
Гласували ЗА - Диана Игнатова, Младен Балуков, Диана Жечева-Спасова,
Тодор Тодоров, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Дориана
Иларионова, Гергана Цонева, Маруся Казакова, Марко Марков
Гласували ПРОТИВ - 0
Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Диана Жечева-Спасова,
Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Гергана Цонева, Маруся Казакова, Марко Марков,
Нели Василева, Маринела Първанова, Васил Василев, Тодор Тодоров, Дориана
Иларионова, Христалина Халачева/15/

Диана Игнатова: Колеги, нашите членове от РИК Търговище, които бяха на проверка в
с.Българаново, общ.Омуртаг, по жалба с вх.№ 191/05.10.2014г.се върнаха от
проверката. Давам възможността на г-жа Нели Василева да ни запознае с резултатите
от проверката.
Нели Василева:На място установихме, че секцията е разположена в частна собственост.
Сградата на общината е в състояние, което не позволява там да има избирателна
секция. Установихме, че имаме договор за наем и издадена заповед за промяна на
адреса. Считам че при тези обстоятелства, жалбата е неоснователна. Физическото лице
– наемодател няма нищо общо с кметския наместник.
Гергана Цонева: Следва да се направи забележка на община Омуртаг да съблюдават
правилата за местното самоуправление и ИК, като когато подават информация към
РИК следва информацията да е актуална. Считам че основната грешка е на община
Омуртаг. Задължение на общината е да спазва правилата – след като кмета счита че
следва да разкрие изборно помещение в помещение, което е пред срутване.
Недопустимо е ние в средата на изборния ден да разбираме че изборното помещение е
на друго място. Считам че следва да направим забележка на община Омуртаг да спазва
разпоредбите на ИК.
Маринела Първанова: Колеги, аз също бях на проверката и подкрепям мнението на
колегата Василева, че жалбата е неоснователна. Не считам, че отношението на колегата
Цонева е относимо към конкретната жалба. Първо е постъпила от политическа сила,
която в жалбата излага твърдения, които както установихме, те не отговарят на
истината. Не считам че в момента на дневен ред пред нас стои въпроса дали да правим
забележка на общината или не. Това помещение в което се провеждат изборите и е със
съответно нормален подписан договор за наем между общината и физическо лице, има
заповед, издадена от по-раншна дата. Когато някой от партийните сили решат да
депозират пред РИК Търговище жалби би следвало те да се запознават по - добре със
ситуацията, преди да ги подадат.
Диана Игнатова: Моето мнение, колеги е, че в конкретния случай следва да се
произнесем по конкретния случай. Представени са ни заповед на кмета на община
Омуртаг и договор за отдаване под наем на помещението, в което се намира СИК,
поради което Ви предлагам проект за решение, с което да приемем решение, че по
жалба с вх.№ 191 от упълномощен представител на ПП ГЕРБ , РИК Търговище не е
установила нарушение на ИК.
Проектът за решение бе подложен на гласуване, при което с 11 гласа ЗА и 4
гласа ПРОТИВ, бе прието следното
РЕШЕНИЕ № 109/05.10.2014г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна
комисия – Търговище

РЕШИ:
По жалба вх.№ 191/05.10.2014г.от упълномощен представител на ПП ГЕРБ,
РИК Търговище установи, че не е налице нарушение по смисъла на ИК.
Гласували ЗА – Диана Игнатова, Марко Марков, Маринела Първанова,
Тодор Тодоров, Диана Жечева-Спасова, Нели Василева, Младен Балуков, Дориана
Иларионова, Маруся Казакова, Хатидже Ибрям/10/
Гласували против – Гергана Цонева, Христалина Халачева, Васил Василев,
Светлана Добрева/4/

Присъстват: Нели Василева, Мевзуне Бейтулова, Младен Балуков, Тодор
Тодоров, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Дориана
Иларионова, Маруся Казакова, Марко Марков, Гергана Цонева /11/
Отсъстват: Маринела Първанова, Диана Игнатова, Диана Йорданова Жечева, Васил
Василев

Нели Василева: Колеги, постъпила е жалба с вх.№ 196/05.10.2014г.от ПП ГЕРБ
за наличие на агитационни материали в непосредствена близост до СИК № 004 в гр.
Омуртаг. На място са били изпратени членовете на РИК - Хатидже Ибрям, Марко
Марков, Маруся Казакова, Светлана Добрева. Моля, колегата Марков да съобщи какво
е установено на мястото.
Марко Марков: Колеги на място установихме че не са налице агитационни
материали в близост до секцията, личи си че такива е имало лепени, но когато отидохме
нямаше такива материали.
Нели Василева: Колеги, с оглед изложеното от нашите колеги, предлагам проект
за решение, с което на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна
избирателна комисия – Търговище да приеме, че по жалба с вх.№ 196/05.10.2014г. не е
установено нарушение на ИК.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 11 гласа ЗА и 0 гласа против бе
прието следното

РЕШЕНИЕ № 110/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна комисия –
Търговище
РЕШИ:

По жалба вх.№ 196/05.10.2014г.от упълномощен представител на ПП ГЕРБ,
РИК Търговище установи, че не е налице нарушение по смисъла на ИК.

Гласували ЗА - Нели Василева, Мевзуне Бейтулова, Младен Балуков, Тодор
Тодоров, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Дориана
Иларионова, Маруся Казакова, Марко Марков, Гергана Цонева /11/
Гласували ПРОТИВ - 0

Присъстват: Нели Василева, Мевзуне Бейтулова, Младен Балуков, Тодор
Тодоров, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Дориана
Иларионова, Маруся Казакова, Марко Марков, Гергана Цонева /11/
Отсъстват: Маринела Първанова, Диана Игнатова, Васил Василев, Диана Йорданова
Жечева

Нели Василева: Колеги, постъпила е жалба с вх.№ 197/05.10.2014г. от ПП ГЕРБ
за наличие на агитационни материали в непосредствена близост до СИК № 45 и СИК №
46 в кв. Въбел. На място са били членовете на РИК – Мевзуне Бейтулова, Тодор
Тодоров, Нели Василева. Моля колегата Тодоров да съобщи какво е установено на
място.
Тодор Тодоров: Колеги на място установихме, че не са налице агитационни
материали на предвиденото в закона разстояние по- малко от 50 метра в близост до
секцията.
Нели Василева: Колеги, с оглед изложеното от нашите колеги, предлагам проект за
решение, с което на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна
комисия – Търговище да приеме, че по жалба с вх.№ 197/05.10.2014г. не е установено
нарушение на ИК.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 11 гласа ЗА и 0 гласа против бе
прието следното

РЕШЕНИЕ № 111/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна комисия –
Търговище
РЕШИ:

По жалба вх.№ 197/05.10.2014г. от упълномощен представител на ПП ГЕРБ,
РИК Търговище установи, че не е налице нарушение по смисъла на ИК.
Гласували ЗА - Нели Василева, Мевзуне Бейтулова, Младен Балуков, Тодор
Тодоров, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Дориана
Иларионова, Маруся Казакова, Марко Марков, Гергана Цонева /11/
Гласували ПРОТИВ - 0
Нели Василева: Колеги, постъпила е жалба с вх.№ 198/05.10.2014г. от ПП ГЕРБ,
в която се излага, че кметския наместник на с. Осен провеждал предизборна агитация
пред избирателната секция в селото. На място са били членовете на РИК – Гергана
Цонева и Маринела Първанова. Моля колегата Цонева да съобщи какво е установено на
място.
Гергана Цонева: Колеги на място разговаряхме с кметският наместник, с
членовете на СИК, както и с представители на партии, които се намираха пред
изборното помещение, всички ни обясниха че не са запознати с това някой да е
извършвал агитация. След това потърсихме лицето подало сигнала по телефона, не
успяхме да разговаряме с него защото го нямаше, поради което смятам че жалбата е
неоснователна.
Нели Василева: Колеги, с оглед изложеното от нашите колеги, Ви предлагам проект за
решение, с което на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна
комисия – Търговище да приеме, че по жалба с вх.№ 198/05.10.2014г. не е установено
нарушение на ИК.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 12 гласа ЗА и 0 гласа против бе
прието следното

РЕШЕНИЕ № 112/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.20 от ИК, Районна избирателна комисия –
Търговище
РЕШИ:
По жалба вх.№ 198/05.10.2014г.от упълномощен представител на ПП ГЕРБ,
РИК Търговище установи, че не е налице нарушение по смисъла на ИК.

Гласували ЗА - Нели Василева, Мевзуне Бейтулова, Младен Балуков, Тодор Тодоров,
Христалина Халачева, Светлана Добрева, Хатидже Ибрям, Дориана Иларионова,
Маруся Казакова, Марко Марков, Гергана Цонева, Диана Йорданова Жечева /12/
Гласували ПРОТИВ – 0

Присъстват: Диана Игнатова, Христалина Халачева, Маруся Казакова, Диана ЖечеваСпасова, Марко Марков, Светлана Добрева, Тодор Тодоров, Васил Василев
Диана Игнатова: Колеги, следва да се произнесем по сигнал с вх.№ 199/05.10.2014г.от
наблюдател от сдружение“ГИСДИ“, с който ни информират, че 2 лица , стоящи пред
секции № 283500031 и № 283500035 са носели табелки с надпис“застъпник“, които не
са отговаряли на изискванията на приложение 1 към Решение № 662-НС/7.08.2014г.на
ЦИК, като се иска проверка дали в други секции на територията на община Търговище
има такива случаи на застъпници с неотговарящи на изискванията отличителни знаци.
Проведох телефонен разговор с председателите на съответните СИК, те ме увериха, че
такива лица няма на територията на техните секции и ако се появят ще ни информират
незабавно и ще ги отстранят от изборните помещения. С оглед на това, Ви предлагам,
проект за решение по сигнала, че по същия, към момента на извършване на проверката
нарушение не е установено. Който е съгласен, моля да гласува.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 8 гласа „ЗА“ и 0 гласа
„ПРОТИВ“, РИК Търговище прие
РЕШЕНИЕ № 113/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, по сигнал с вх.№ 199/05.10.2014г.на
сдружение“ГИСДИ“, РИК Търговище приема, че не е установено нарушение на ИК.
Гласували ЗА - Диана Игнатова, Христалина Халачева, Маруся Казакова, Диана
Жечева-Спасова, Марко Марков, Светлана Добрева, Тодор Тодоров, Васил Василев
Гласували против – 0.
Диана Игнатова: Колеги, постъпила е жалба с вх.№
200/05.10.2014г.от упълномощен представител на ПК“БСП лява България“относно
неправомерно поведение на секретар на СИК № 282300010, който се е държал грубо и
не е допускал настанени в дом за възрастни хора лица да гласуват с придружител.
Разговарях по телефона с председателя на СИК, който ме уведоми, че поведението на
секретаря е било преустановено, достигнат е консенсус между членовете на комисията
по отношение допускането на хора с увреждания до гласуване с придружители и хората
са били допуснати и са гласували. С оглед на гореизложеното, Ви предлагам проект за
решение, с което РИК Търговище да се произнесе, че по жалбата е извършена проверка
и към момента не е установено нарушение на ИК.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 8 гласа „ЗА“ и 0 гласа
„ПРОТИВ“, РИК Търговище прие
РЕШЕНИЕ № 114/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, по жалба с вх.№ 200/05.10.2014г.на
ПК“БСП лява България“, след извършена проверка, РИК Търговище приема, че не е
установено нарушение на ИК.

Гласували ЗА - Диана Игнатова, Христалина Халачева, Маруся Казакова, Диана
Жечева-Спасова, Марко Марков, Светлана Добрева, Тодор Тодоров, Васил Василев
Гласували против – 0.
Диана Игнатова: Колеги, с вх.№ 201/05.10.2014г.е постъпила жалба от
сдружение“ГИСДИ“, че избирател А.Гочева е била лишена от правото си да гласува,
въпреки, че е подала заявление за гласуване по настоящ адрес и не е била допусната да
гласува. След проведен разговор с председателя на СИК, Ви информирам, че
председателят потвърди, че е имало за момент колебание дали избирателката да бъде
допусната да гласува, но след консултация с някой от нас – членовете на РИК,
избирателката е допусната и е гласувала без проблеми в секцията. С оглед на това, Ви
предлагам проект за решение, с което РИК Търговище да приеме, че по жалба с
вх.№201/05.10.2014г.на сдружение „ГИСДИ“не е установено нарушение на РИК
Търговище.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 8 гласа „ЗА“ и 0 гласа
„ПРОТИВ“, РИК Търговище прие
РЕШЕНИЕ № 115/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, по жалба с вх.№ 201/05.10.2014г.на
сдружение“ГИСДИ“, след извършена проверка, РИК Търговище приема, че не е
установено нарушение на ИК.
Гласували ЗА - Диана Игнатова, Христалина Халачева, Маруся Казакова, Диана
Жечева-Спасова, Марко Марков, Светлана Добрева, Тодор Тодоров, Васил Василев
Гласували против – 0.

Диана Игнатова: Колеги, с вх.№ 202/05.10.2014г.е постъпила жалба от
ПП“ГЕРБ“относно възпрепятстване на изборния процес от страна на кмета на
с.Люблен, който се намесвал многократно в работата на СИК № 11 на територията на
община Опака. След проведен телефонен разговор с председателя на СИК, Ви
информирам, че инцидентът е бил еднократен, кметът е влязъл в изборното помещение
в опит да обясни на членовете на СИК разликата между настоящ и постоянен адрес,
след покана от страна на председателя е напуснал помещението и повече не е влизал в
помещението. С оглед на гореизложеното, Ви предлагам проект на решение, с което
РИК Търговище да приеме по жалба с вх.№ 200/05.10.2014г., че е установено
нарушение на ИК.Който е съгласен, моля да гласува.
Проектът за решение бе подложен на гласуване и с 8 гласа „ЗА“ и 0 гласа
„ПРОТИВ“, РИК Търговище прие

РЕШЕНИЕ № 116/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, по жалба с вх.№ 202/05.10.2014г.на
ПП ГЕРБ, след извършена проверка, РИК Търговище приема, че не е установено
нарушение на ИК.
Гласували ЗА - Диана Игнатова, Христалина Халачева, Маруся Казакова, Диана
Жечева-Спасова, Марко Марков, Светлана Добрева, Тодор Тодоров, Васил Василев
Гласували против – 0.

Присъстват: Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева, Мевзуне
Бейтулова, Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Маринела
Първанова, Диана Жечева-Спасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям,
Дориана Иларионова, Маруся Казакова, Гергана Цонева
Диана Игнатова: Колеги, след проверка на СИК, Ви предлагам проект за
решение, с което да обявим изборния ден за приключил в 19.20ч.
Проектът за решение бе приет с 15 гласа“ЗА“ и 0 гласа“ПРОТИВ“:
РЕШЕНИЕ № 117/05.10.2014г.
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Търговище обявява край на
изборния ден на 05.10.2014г., в 19.20ч.
Гласували ЗА - Диана Игнатова, Младен Балуков, Нели Василева, Мевзуне Бейтулова,
Христалина Халачева, Светлана Добрева, Васил Василев, Маринела Първанова, Диана
Жечева-Спасова, Марко Марков, Тодор Тодоров, Хатидже Ибрям,
Дориана
Иларионова, Маруся Казакова, Гергана Цонева
Гласували ПРОТИВ - 0

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

