
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЪРГОВИЩЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

 
 

Днес, 1 3 .10.2015 г., в гр.Търговище, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия 

Търговище, в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христалина Йосифова Халачева 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Игнатова  

СЕКРЕТАР: Мевзуне Мехмедова Бейтулова  

ЧЛЕНОВЕ: Гергана Руменова Цонева 

Васил Добрев Василев 

Диана Йорданова Жечева-Спасова  

Дориана Георгиева Иларионова 

 

Красимира Димитрова Маркова  

Елена Николаeва Алексиева 

Младен Кирилов Балуков 

Маринела Павлова Първанова  

Заседанието започна в 16.00 ч., при наличие на законоустановения кворум, в присъствието на 8 

члена на комисията. 

 

Присъстват: Христалина Халачева, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова, 

Маринела Първанова, Елена Алексиева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова 

Отсъстват: Диана Игнатова, Васил Василев, Младен Балуков 

Хр.Халачева: Предлагам на Вашето внимание следния проект за дневен ред: 

 

1.  Проект на решение за упълномощаване на двама членове на ОИК, които да присъстват при приемане, 

предаване, транспортиране и разпределение на бюлетините за изборите на 25.10.2015 година. 

2. Проект на решение относно разпределение членове на ОИК Търговище за отговорници на подходящ 

брой СИК. 

3. Утвърждаване на бланка чернова за преброяване от секционните избирателни комисии на 

преференциите за кандидатите за общински съветници за изборите на 25.10.2015 година. 

4. Проект за решениe за промяна в поименния състав на СИК по предложение на ПП Движение за права 

и свободи – ДПС 

5. Проект за решениe за регистрация на застъпник на кандидатска листа за изборите за кмет на кметство 

Братово на 25.10.2015г., издигнат от инициативен комитет представляван от Исмет Ахмедов Мустафов, с вх.№ 

133/12.10.2015г. 

6. Други 

Има ли предложения за допълване на проекта за дневен ред? След като няма такива, предлагам, който е 

съгласен с проекта за дневен ред, моля да гласува. 

 
Гласували „ЗА“ –8 /осем/: Христалина Халачева, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 



Жечева-Спасова, Маринела Първанова, Елена Алексиева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

 

По точка 1  

Христалина Халачева: Колеги, На основание чл. 87, ал.1 т.9 от Изборния кодекс, Решение № 2363-МИ на ЦИК 

от 26.09.2015 г., Общинската избирателна комисия - Търговище  следва да упълномощим представители на 

ОИК, които да присъстват при приемане, предаване, транспортиране и разпределение на бюлетините за 

изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 година. 

Предлагам проект на решение: На основание чл. 87, ал.1 т.9 от Изборния кодекс, Решение № 2363-МИ 

на ЦИК от 26.09.2015 г., Общинската избирателна комисия упълномощава Васил Добрев Василев и Мевзуне 

Мехмедова Бейтулова, членове на ОИК - Търговище да присъстват при приемане, предаване, транспортиране и 

разпределение на бюлетините за изборите на 25.10.2015 година. Като резервни членове упълномощава 

Красимира Димитрова Маркова и Христалина Йосифова Халачева. 

Имате ли предложения или възражения в тази връзка? Който е съгласен, моля да гласува  

 

Гласували „ЗА“ –8 /осем/: Христалина Халачева, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Маринела Първанова, Елена Алексиева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  8 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 307/13.10.2015 г. 

 

На основание чл. 87, ал.1 т.9 от Изборния кодекс, Решение № 2363-МИ на ЦИК от 26.09.2015 г., 

Общинската избирателна комисия - Търговище  

РЕШИ: 

Упълномощава Васил Добрев Василев и Мевзуне Мехмедова Бейтулова, членове на ОИК - Търговище 

да присъстват при приемане, предаване, транспортиране и разпределение на бюлетините за изборите на 

25.10.2015 година. Като резервни членове упълномощава Красимира Димитрова Маркова и Христалина 

Йосифова Халачева. 

 

Христалина Халачева: Колеги, по втора точка от дневния ред относно разпределение членове на ОИК 

Търговище за отговорници на подходящ брой СИК  

Съгласно Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от ОИК, на основание чл.87, ал 1, т.2, от ИК 

следва да приемем решение, с което да се разпределят членовете на ОИК за отговорници на подходящ брой 

СИК. Във тази връзка предлагам проект на решение: Разпределя членовете на ОИК Търговище за отговорници 

на подходящ брой СИК, както следва:  

Христалина Йосифова Халачева  от секция №253500001 до секция №253500010 

Диана Йорданова Игнатова от секция №253500011 до секция №253500020 

Мевзуне Мехмедова Бейтулова от секция №253500021 до секция №253500030 

Васил Добрев Василев от секция №253500031 до секция №253500040 

Гергана Руменова Цонева от секция №253500041 до секция №253500050 

Диана Йорданова Жечева-Спасова от секция №253500051 до секция №253500060 

Дориана Георгиева Иларионова от секция №253500061 до секция №253500070 

Елена Николаева Алексиева от секция №253500071 до секция №253500080 

Красимира Димитрова Маркова от секция №253500081 до секция №253500090 



Маринела Павлова Първанова от секция №253500091 до секция №253500100 

Младен Кирилов Балуков от секция №253500101 до секция №253500105 

 

Гласували „ЗА“ –8 /осем/: Христалина Халачева, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Маринела Първанова, Елена Алексиева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  8 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 308/13.10.2015 г. 

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Търговище 

 

РЕШИ: 

разпределя членовете на ОИК Търговище за отговорници на подходящ брой СИК, както следва:  

Христалина Йосифова Халачева  от секция №253500001 до секция №253500010 

Диана Йорданова Игнатова от секция №253500011 до секция №253500020 

Мевзуне Мехмедова Бейтулова от секция №253500021 до секция №253500030 

Васил Добрев Василев от секция №253500031 до секция №253500040 

Гергана Руменова Цонева от секция №253500041 до секция №253500050 

Диана Йорданова Жечева-Спасова от секция №253500051 до секция №253500060 

Дориана Георгиева Иларионова от секция №253500061 до секция №253500070 

Елена Николаева Алексиева от секция №253500071 до секция №253500080 

Красимира Димитрова Маркова от секция №253500081 до секция №253500090 

Маринела Павлова Първанова от секция №253500091 до секция №253500100 

Младен Кирилов Балуков от секция №253500101 до секция №253500105 

 

Христалина Халачева По т.3 На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Решение № 634-

НС/МИ от 22.07.2014 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия следва да утвърди бланка чернова за 

преброяване от секционните избирателни комисии на преференциите за кандидатите за общински съветници за 

изборите на 25.10.2015 година в изборен район 2535 Търговище. Всички се запознахте с бланката – чернова за 

отчитане на преференциите. Предлагам проект на решение Общинската избирателна комисия – Търговище 

утвърждава бланка чернова за преброяване от секционните избирателни комисии на преференциите за 

кандидатите за общински съветници за изборите на 25.10.2015 година в изборен район 2535 Търговище. 

Имате ли предложения или възражения в тази връзка? Който е съгласен, моля да гласува  

 

Гласували „ЗА“ –8 /осем/: Христалина Халачева, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Маринела Първанова, Елена Алексиева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  8 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 309/13.10.2015 г. 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Решение № 634-НС/МИ от 22.07.2014 г. на ЦИК 

Общинската избирателна комисия – Търговище  



РЕШИ: 

Утвърждава бланка чернова за преброяване от секционните избирателни комисии на преференциите за 

кандидатите за общински съветници за изборите на 25.10.2015 година в изборен район 2535 Търговище. 

 

 

Хр.Халачева: по т.4 Колеги с вх. №132/12.10.2015 година е постъпило заявление от упълномощен 

представител на ПП Движение за права и свободи – ДПС за промени в поименния състав на СИК 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 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 

ОИК Търговище, с което поименно да бъде променен съставът на съответните СИК. Който е съгласен, моля да 

гласува  

Гласували „ЗА“ – 8 /осем/: Христалина Халачева, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Маринела Първанова, Елена Алексиева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  8 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното:  

РЕШЕНИЕ № 310/12.10.2015 г. 

 

На основание чл.87, ал.1, т.6, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.87, 

ал.1, т.5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Търговище  

 

РЕШИ: 

 

СИК 253500001 

Освобождава Айше Алиева Хасанова член и назначава Юмигюл Метинова Мустафа член 

СИК 253500012 

Освобождава Серхат Юсуфов Исмаилов член и назначава Гюлайдин Мюмюнова Салиева член 

СИК 253500013 

Освобождава Айсун Османов Якубова член и назначава Емине Адемова Юсеинова член 

СИК 253500016 

Освобождава Айгюн Азизова Хасанова член и назначава Шенай Муса Геранли  член 

СИК 253500024 

Освобождава Джевайдън Джемалов Хасанов член и назначава Мелекбер Джемалова Хасанова член 

СИК 253500031 

Освобождава Мелин Тунчеров Ибрямов член и назначава Селиме Еюб Хасан член  

СИК253500036 

Освобождава Мелекбер Джемалова Хасанова член и назначава Джевайдън Джемалов Хасанов член 

СИК 253500047 

Освобождава Добра Спасова Йорданова член и назначава Иванка Стойчева Петкова член 

 



СИК 253500054 

Освобождава Августин Севдалинов Мустафов член и назначава Ибрям Шабанов Ибрямов член 

СИК 253500097 

Освобождава Мариян Руменов Иванов член и назначава Татяна Василева Георгиева член  

СИК 253500100 

Освобождава Гюлшен Ниязиева Ахмедова член и назначава Фатме Адемова Мехмедова член 

СИК 253500101 

Освобождава Джефер Йълмиев Аптулов член и назначава Салим Садък Салим член 

 

 

Христалина Халачева: По т. 5 В съответствие с разпоредбата на чл.87, ал.1, т.18 от ИК и  Решение № 2113-

МИ/11.09.2015г.на ЦИК, е необходимо Общинска избирателна комисия Търговище следва, при постъпило 

предложение за регистрация на застъпници, да провери подадените лични данни чрез ИО и след като се върне 

потвърждение, да регистрира предложените застъпници, като издаде съответното удостоверение – Приложение 

72-МИ от изборните книжа. В ОИК Търговище е постъпило заявление по образец – Приложение 68-МИ от 

изборните книжа, с вх.№ 133/12.10.2015г., подписано от представляващия инициативния комитет Исмет 

Мустафов, към което е представен списък по образец на хартиен носител – Приложение 68-МИ от изборните 

книжа и на технически носител в електронен формат, списъкът е подписан от представляващия инициативен 

комитет. Подадената информация е потвърдена, след проверка, чрез ИО, поради което предлагам проект за 

решение, с което ОИК Търговище да регистрира предложения застъпник. Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ –8 /осем/: Христалина Халачева, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Маринела Първанова, Елена Алексиева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  8 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 311/12.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г.на ЦИК, ОИК Търговище 

регистрира Халиме Насуфова Ереджебова за застъпник на кандидатска листа за кмет на кметство Братово, 

регистрирана от Инициативен комитет в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. 

 

 По т. 6 

Христалина Халачева: Колеги, по втора точка от дневния ред, няма постъпили предложения, поради 

което дневния ред се изчерпа 

 

Заседанието на комисията приключи в 16.15 часа.  

Решениeто бяха обявени в 16,45 часа. 

Председател: 

Христалина Халачева 
 
 

Секретар: 

Мевзуне Бейтулова 

 


