
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЪРГОВИЩЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 31 

 
 

Днес, 2 1 .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 7 

члена на комисията. 

 

Присъстват: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Дориана 

Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Отсъстват: Диана Жечева-Спасова , Васил Василев,   Младен Балуков  

 

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

 

1. Проект за решение за замяна на член на СИК, по заявление на ПП“БСП“, с вх.№ 174/21.10.2015г.  

2. Проект за решение за корекция на технически грешки в имена на застъпници, регистрирани по 

заявление на ПП“ДПС“, с вх.№ 176/21.10.2015г. 

3. Проект за решение за корекция на технически грешки в имена на членове на СИК, по заявление на 

ПП“ДПС“, с вх.№ 177/21.10.2015г. 

4. Проект за решениe за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на 25.10.2015г.,  по 

заявление на СПС“ЗАЩИТА“, с вх.№ 178/21.10.2015г.. 

5. Проект за решение за замяна на член на СИК, по заявление на ПП“ДПС“, с вх.№ 179/21.10.2015г.  

6. Проект за решение за замяна на член на СИК, по заявление на ПП“АТАКА“, с вх.№ 173/20.10.2015г. и 

181/21.10.2015 

7. Проект за решениe за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на 25.10.2015г.,  по 

заявление на ПП ББЦ с вх.№ 182/21.10.2015г.. 

8. Проект за решение за замяна на член на СИК, по заявление на ПП“ББЦ“, с вх.№ 183/21.10.2015г.  

9. Проект за решениe за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на 25.10.2015г.,  по 

заявление на ПП БСП с вх.№ 185/21.10.2015г.. 



10. Проект за решениe за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на 25.10.2015г.,  по 

заявление на ПП АБВ с вх.№ 186/21.10.2015г.. 

11. Проект на решение за публикуване на списък на упълномощени представители на ПП АБВ, с  вх.№ 

186/21.10.2015г. 

12. Проект за решение за замяна на член на СИК, по заявление на ПП“ГЕРБ“, с вх.№ 188/21.10.2015г.  

13. Проект за решение за замяна на член на СИК, по заявление на ПП“ДПС“, с вх.№ 189/21.10.2015г 

14. Проект за решениe за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на 25.10.2015г.,  по 

заявление на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК с вх.№ 186/21.10.2015г.. 

15. 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, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Дориана Иларионова, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

По точка първа: 

Христалина Халачева: С вх.№ 174/21.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП 

„БСП” за промени в поименния състав на СИК поради подаване на оставка на назначен член поради лични 

причини. Налице са условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, според които членовете на СИК могат да бъдат 

освобождавани предсрочно поради подаване на оставка. Към заявлението е приложено 1 заявление за оставка и 

издадено удостоверение. Предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище освобождава поради подаване 

на оставка 1 член на СИК от квотата на ПП „БСП” и назначава предложения нов от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

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

Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

                                                                   РЕШЕНИЕ № 330/21.10.2015 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 ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 

 В СИК № 253500038 освобождава Таниела Панайотова Йорданова – член и назначава Димитринка 

Николова Стоименова за член. 

Издаденото удостоверение се анулира, издава се ново на новоназначения член на СИК. 

По точка втора: 

Христалина Халачева: Постъпило е Заявление от Хамди Мехмедов Илиязов – упълномощен 

представител на ПП „ДПС” за корекция на технически грешки в имената на 2 на брой регистрирани застъпници 

по заявление на ПП“ДПС“. Към заявлението са приложени и удостоверенията, които се нуждаят от корекция. 

Извършена е и проверка от ИО. С оглед на гореизложеното предлагам проект за решение, с което ОИК 

Търговище да допусне поправки на фактически грешки в имената на двама застъпници, регистрирани по 

заявление на ПП“ДПС“. Който е съгласен моля да гласува. 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 



Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 331/21.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, ОИК Търговище допуска поправка на фактически грешки в имената на 

двама застъпници, регистрирани по заявление на ПП“ДПС“, както следва: 

Вместо Шазие Шабанова Аптулова да се чете Шазие Шабанова Абдулова. 

Вместо Бахри Абдрахимов Мустафов да се чете Фахри Абдрахимов Мустафов. 

 

Издадените удостоверения се анулират, издават се нови с коригираните данни. 

 

По точка трета: 

Христалина Халачева: Постъпило е Заявление от Хамди Мехмедов Илиязов – упълномощен представител на 

ПП „ДПС” за корекция на технически грешки в имената на един член на СИК на територията на община 

Търговище, назначен от квотата на партията. Към заявлението е приложено и удостоверението, което се 

нуждаят от корекция. С оглед на гореизложеното предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище да 

допусне поправка на фактическа грешка в имената на член на СИК, посочени от партията. Който е съгласен 

моля да гласува. 

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

Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

                                                            РЕШЕНИЕ № 332/21.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, ОИК Търговище допуска поправка на фактическа грешка в имената на член 

на СИК, от квотата на ПП „ДПС”, както следва: 

 В СИК № 253500050, вместо Денис Мустафов Хюсеинов да се чете Дениз Мустафов Хюсеинов. 

Издаденото удостоверение се анулира, издава се ново с коригираните данни. 

По точка четвърта: 

Христалина Халачева: 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 , 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.№ 166/20.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител на СПС„ЗАЩИТА”,  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 упълномощения представител. Подадената 

информация е потвърдена, след проверка, чрез ИО, поради което предлагам проект за решение, с което ОИК 

Търговище да регистрира предложените от СПС“ЗАЩИТА“ 9 застъпници, изброени в предложения в 

заядвлението ред. Който е съгласен, моля да гласува 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 333/21.10.2015 г. 

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

регистрира 9 застъпника на кандидатска листа по предложение на СПС „ЗАЩИТА” за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 



Име 

Христо Тодоров Христов 

Стойчо Петков Василев 

Димитър Русев Стоянов 

Георги Ангелов Георгиев 

Стефан Димитров Маринов 

Росен Димитров Русев 

Георги Панайотов Георгиев 

Харитон Георгиев Христов 

Димчо Георгиев Димчев 

 

По точка пета: 

Христалина Халачева:  С вх.№ 179/21.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП 

„ДПС” за промени в поименния състав на СИК поради подаване на оставка на назначен член поради лични 

причини. Налице са условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, според които членовете на СИК могат да бъдат 

освобождавани предсрочно поради подаване на оставка. Към заявлението е приложено 1 заявление за оставка и 

издадено удостоверение. Предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище освобождава поради подаване 

на оставка 1 член на СИК от квотата на ПП „ДПС” и назначава предложения нов от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

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

Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

                                                                   РЕШЕНИЕ № 334/21.10.2015 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 ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 

 В СИК № 253500073 освобождава Нели Сашева Христова – член и назначава Ханъмша Арифова 

Байрямова за член. 

Издаденото удостоверение се анулира, издава се ново на новоназначения член на СИК. 

По точка шеста: 

Христалина Халачева: С вх.№ 173/20.10.2015 г. и вх.№181/21.10.2015 г. са постъпили заявления от 

упълномощен представител на ПП „АТАКА” за промени в поименния състав на СИК поради подаване на 

оставка на назначен член поради лични причини. На лице са условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, според които 

членовете на СИК могат да бъдат освобождавани предсрочно поради подаване на оставка. Към заявлението е 

приложено 1 заявление за оставка и издадено удостоверение. Предлагам проект за решение, с което ОИК 

Търговище освобождава поради подаване на оставка 1 член  на СИК от квотата на ПП „АТАКА” и назначава 

предложения нов от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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



РЕШЕНИЕ № 335/21.10.2015 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 ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 

1. В СИК № 253500029 освобождава Зоя Кръстева Колева – секретар и назначава Веселин Стоянов 

Цветков за секретар. 

2. В СИК № 253500008 освобождава Пенка Недялкова Иванова – член и назначава Веселинка Йорданова 

Илиева за член. 

                       Издаденото удостоверение се анулира, издава се ново на новоназначения член на СИК. 

По точка седма: 

Христалина Халачева: 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.№ 182/20.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител на ПП „ББЦ”,  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 упълномощения представител. Подадената информация е 

потвърдена, след проверка, чрез ИО, с изключение на 4 от предложените лица, при които  е установено 

несъответствие в подадената информация, поради което предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище 

да регистрира предложените от ПП „ББЦ” 4   от 4 застъпници, изброени в реда предложен от партията. Който е 

съгласен, моля да гласува 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 336/21.10.2015 г. 

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

регистрира 4 застъпника на кандидатска листа по предложение на ПП „ББЦ” за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 

Име 

Кирил Стефанов Йорданов 

Сали Алиев Юмеров 

Иванка Андонова Стоянова 

Лeйля Исмаилова Местанова 

 

По точка осма: Христалина Халачева: С вх.№ 183/21.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен 

представител на ПП „ББЦ” за промени в поименния състав на СИК поради подаване на оставка на назначен 

член поради лични причини. Налице са условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, според които членовете на СИК 

могат да бъдат освобождавани предсрочно поради подаване на оставка. Към заявлението са приложени 6 

заявления за оставка и издадени удостоверение. Предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище 

освобождава поради подаване на оставка 6 члена на СИК от квотата на ПП „ББЦ” и назначава предложените 

нови от партията. 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 



С  7 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 337/21.10.2015 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 ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 

Секция 253500 005 

Освобождава Раиф Шемсиев Ефраимов –зам. председател и назначава Мелиха Абдрахим Мехмед за зам. 

председател 

Секция 253500 043 

Освобождава Синан Мехмедов Ибрямов - член и назначава Ивайло Йорданов Николов за член  

Секция 253500 044 

Освобождава Ивайло Йорданов Николов - член и назначава Синан Мехмедов Ибрямов  за член 

Секция 253500 036 

Освобождава Есин Халилова Алиева – зам.председател и назначава Фирдес Реджеп Ахмед за зам.председател 

Секция 25 3500 045 

Освобождава  Тихомир Бисеров Шаламанов - член и назначава Мехмед Мустафов Юсеинов за член 

Секция 25 3500 039 

Освобождава  Вадет Юсеинов Мустафов - член и назначава Али Седат Али за член 

 

                       Издаденото удостоверение се анулира, издава се ново на новоназначения член на СИК. 

Христалина Халачева: 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 , 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.№ 185/21.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител на ПП БСП  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 упълномощения представител. Подадената информация е 

потвърдена, след проверка, чрез ИО, поради което предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище да 

регистрира предложените от ПП БСП  3 застъпници, изброени в предложения в заявлението ред. Който е 

съгласен, моля да гласува 

РЕШЕНИЕ № 338/21.10.2015 г. 

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

регистрира 3 застъпника на кандидатска листа по предложение на ПП „БСП” за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 

Име 

Ердинч Раимов Рамизов 

Маргарита Костова Василева 

Станимир Христов Петков 

 

Христалина Халачева: 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 , 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.№ 186/21.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител на ПП АБВ  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 упълномощения представител. Подадената информация е 

потвърдена, след проверка, чрез ИО, поради което предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище да 

регистрира предложените от ПП АБВ 3 застъпници, изброени в предложения в заявлението ред. Който е 

съгласен, моля да гласува 



РЕШЕНИЕ № 339/21.10.2015 г. 

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

регистрира 3 застъпника на кандидатска листа по предложение на ПП АБВ за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 

 

По т.11 Постъпило е предложение с вх.№187/21.10.2015 г. за публикуване на списък на упълномощени 

представители на ПП АБВ  – 50 представителя. Предложението е подписано от упълномощен представител на 

ПП АБВ, представен е електронен носител със списъка. За да бъдат публикувани на интернет страницата на 

ОИК – Търговище следва да вземем решение за това. Списъкът е изпратен за проверка до ИО във връзка с: 

Валидност на ЕГН, дали лицето е навършило 18 години към изборния ден, за еднакви ЕГН и различни имена, 

дали лицето не е регистрирано като анкетьор, застъпник, кандидат за общински съветник и/или кмет, дали не е 

регистрирано като представител на друга партия или друга ОИК. 

След като се извърши проверката подадената информация е потвърдена, чрез ИО, и на основание чл.81, ал.1, т.1 

от ИК и във връзка с Решение №2113-МИ/11.09.2015 година на ЦИК предлагам проект за решение, с което 

ОИК Търговище да публикува на интернет страницата на ОИК списъка на предложените от ПП АБВ  50 на 

упълномощени представители. Който е съгласен, моля да гласува 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 340/21.10.2015 г. 

Публикува на интернет страницата на ОИК, Списък на предложените от ПП АБВ  50 на упълномощени 

представители 

По т.12 С вх.№ 188/21.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промени 

в поименния състав на СИК поради подаване на оставка на назначен член поради лични причини. Налице са 

условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, според които членовете на СИК могат да бъдат освобождавани предсрочно 

поради подаване на оставка. Към заявлението са приложени  заявления за оставка и издадени удостоверение. 

Предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище освобождава поради подаване на оставка 6 члена на 

СИК от квотата на ПП ГЕРБ и назначава предложените нови от партията. 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 341/21.10.2015 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 ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 

СЕКЦИЯ № 2535000011 

Освобождава Добромир Недков Драгнев – Председател и назначава Атанас Маргаритов Атанасов за 

Председател; 

СЕКЦИЯ № 024 

Освобождава Анжелина Росенова Койчева – секретар и назначава Галина Павлова Павловаза секретар; 

СЕКЦИЯ № 035   
Освобождава Янита Атанасова Атанасова – член и наначава Виктория Илиева Габровсказа за член; 



 

СЕКЦИЯ № 043   

Освобождава Илиян Събев Паспалов – член и назначава Любомир Атанасов Петров за член; 

СЕКЦИЯ № 049 

Освобождава Цветан Стефанов Цвятков – член и назначава Владимир Николаев Радев за член; 

СЕКЦИЯ № 050 

Освобождава Ивалина Николаева Христова – член и назначава Добромир Добромиров Драгневза член; 

СЕКЦИЯ № 051  

Освобождава Анна Ангелова Арсова – секретар и назначава Здравко Димов Стоянов за секретар; 

Освобождава Добромир Добромиров Драгнев – член и назначава Станислав Ангелов Тодоров за член; 

СЕКЦИЯ № 054 

Освобождава Владимир Николаев Радев – член и назначава Цветан Стефанов Цвятков за член; 

 

СЕКЦИЯ № 058 

Освобождава Иванка Тонева Йорданова – член и назначава Мариана Иванова Иванова за член; 

 

СЕКЦИЯ № 062 

Освобождава Мариян Сашев Иванов – член и назначава Красимир Маринов Михайлов за член; 

СЕКЦИЯ № 073 

Освобождава Галин Христов Григоров – председател и назначава Гергана Юлиева Петрова  за председател; 

 

СЕКЦИЯ № 083 

Освобождава Росица Иванова Петрова – член и назначава Марияна Иванова Николова за член; 

СЕКЦИЯ № 103 

Зам. Председател: Освобождава Антон Малинов Дживгов – зам.председател и назначава Борис Костадинов 

Димитровза зам.председател; 

По т.13 С вх.№ 189/21.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП ДПС за промени в 

поименния състав на СИК поради подаване на оставка на назначен член поради лични причини. Налице са 

условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, според които членовете на СИК могат да бъдат освобождавани предсрочно 

поради подаване на оставка. Към заявлението са приложени заявления за оставка и издадени удостоверение. 

Предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище освобождава поради подаване на оставка  члена на СИК 

от квотата на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК и назначава предложените нови от партията. 

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

Цонева, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 342/21.10.2015 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 ИК, ОИК Търговище 

СИК 253500063 

Освобождава Мехмед Алиев Мехмедов – член, назначава Насър Малинов Данаилов - член 

ПО Т .14 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 , 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.№ 



186/21.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 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 упълномощения представител. Подадената информация е 

потвърдена, след проверка, чрез ИО, поради което предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище да 

регистрира предложените от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК застъпници, изброени в предложения в заявлението 

ред. Който е съгласен, моля да гласува 

 

РЕШЕНИЕ № 343/21.10.2015 г. 

 

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

регистрира 6 застъпника на кандидатска листа по предложение на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в 

изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 

Марин Иванов Бъчваров 

Стоичко Цветанов Любенов 

Мартин Георгиев Димитров 

Красимира Петрова Георгиева 

Георги Симеонов Цветков 

Цветанка Велева Атанасова 

 

 

 

Христалина Халачева: Колеги, по последната точка от дневния ред - други, няма постъпили предложения, 

поради което дневния ред се изчерпа 

 

Заседанието на комисията приключи в 16.15 часа.  

Решениeто бяха обявени в 16,25 часа. 

Председател: 

Христалина Халачева 
 

Секретар: 

Мевзуне Бейтулова 

 


