
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЪРГОВИЩЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 32 

 
 

Днес, 2 2 .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 9 

члена на комисията. 

 

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

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

Отсъстват:   Васил Василев,   Младен Балуков  

 

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

 

1. Проект за решение за замяна на членове на СИК, по заявление на ПП“ДПС“, с вх.№ 191/22.10.2015г.  

2. Проект за решение за замяна на членове на СИК, по заявление на ПП АБВ, с вх.№ 193/22.10.2015г. 

3. Проект на решение за публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „НФСБ“, с  вх.№ 

195/22.10.2015г. 

4. Проект на решение за публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „ДПС“,  

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

заявление на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК с вх.№ 196/22.10.2015г.. 

6. Проект за решениe за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите на 

25.10.2015г.,  по заявление на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК с вх.№ 196/22.10.2015г 

7. Проект за решение за замяна на членове на СИК, по заявление на ПФ 

8. Проект за решениe за формиране и утвърждаване номер на секция, открита в МБАЛ АД Търговище 

9. Проект за решениe за Разпределение на функциите между членовете на ОИК Търговище, в изборната 

нощ 

10. Определяне на технически сътрудник за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и 

материали от ОИК на СИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите 



на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за 

предаването на книжата в ЦИК    

11. Определяне на членове от ОИК Търговище, които съвместно с общинска администрация да снабдят 

СИК с изборни книжа и материали на 24.10.2015г.    

12. Определяне на членове от ОИК Търговище, които да предадат за проверка на ГРАО избирателните 

списъци, получени от СИК при предаване на изборните резултати 

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“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

По точка първа: 

Христалина Халачева: С вх.№ 191/22.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП 

„ДПС” за промени в поименния състав на СИК поради подаване на оставки на назначени членове 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 заявленията са приложени 2 заявления за оставка 

и издадени удостоверения. Предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище освобождава поради 

подаване на оставка 2 члена на СИК от квотата на ПП „ДПС” и назначава предложените нови от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

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

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 344/22.10.2015 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 № 253500037 освобождава Фатме Салиева Ахмедова – член и назначава Емел Исмаилова 

Мустафова за член. 

2.В СИК № 253500041 освобождава Ереджеб Назифов Азизов – член и назначава Таньо Огнянов 

Даскалов за член. 

Издадените удостоверения се анулират, издават се нови на новоназначените членове на СИК. 

По точка втора: 

Христалина Халачева: С вх.№ 193/22.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП 

АБВ за промени в поименния състав на СИК поради подаване на оставки 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, 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 АБВ и назначава предложения нов от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

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



Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 345/22.10.2015 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 № 253500001 освобождава Венета Богданова Генчева – член и назначава Теменуга Добрева 

Тодорова за член. 

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

По точка трета: 

Христалина Халачева: Постъпило е предложение с вх.№195/17.10.2015 г. за публикуване на списък на 

упълномощени представители на Национален фронт за спасение на България НФСБ – 8 представителя. 

Предложението е подписано от упълномощен представител на ПП НФСБ, 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 за 7 от 8-те предложени лица, 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 и потвърдени 7 от 8-те упълномощени представители от Национален фронт за спасение на 

България НФСБ. Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 346/22.10.2015 г. 

Публикува на интернет страницата на ОИК списъка на предложените от Национален фронт за спасение на 

България НФСБ и потвърдени от ИО 7 от 8-те упълномощени представители. 

По т.4  

Христалина Халачева: Постъпило е предложение с вх.№192/17.10.2015 г. за публикуване на списък на 

упълномощени представители на ПП ДПС – 88 представителя. Предложението е подписано от упълномощен 

представител на ПП ДПС, 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 за 87 от 88-те предложени лица, 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 и потвърдени 87 от 88-те упълномощени представители от ПП ДПС. Който е съгласен, моля 

да гласува 



Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова, Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 347/22.10.2015 г. 

Публикува на интернет страницата на ОИК списъка на предложените от ПП ДПС и потвърдени от ИО 87 от 88-

те упълномощени представители. 

По т. 5  

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.№ 196/22.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител на К 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 К РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1 застъпник, изброени в 

предложения в заявлението ред. Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 348/22.10.2015 г. 

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

регистрира 1 застъпник  на кандидатска листа по предложение на К РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в 

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

Фатме Енверова Исмаилова 

 

По точка шест: 

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 заместващи застъпници, да провери подадените лични данни чрез ИО и след 

като се върне потвърждение, да регистрира предложените заместващи 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.№ 197/27.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител 

на К 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 К РЕФОРМАТОРСКИ 

БЛОК 4 заместващи застъпници, изброени в предложения в заявлението ред. Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 



РЕШЕНИЕ № 349/22.10.2015 г. 

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

регистрира 4 заместващи застъпници на кандидатска листа по предложение на К РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за 

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

 Соня Ласкова Георгиева 

Теодора Димитрова Христова 

Анатоли Илиянов Апостолов 

Павел Валентинов Маджаров 

 
 

По точка седем: 

Христалина Халачева:  С вх.№ 194/22.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП 

НФСБ за промени в поименния състав на СИК поради подаване на оставка на назначени членове 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 заявленията са приложени 3 заявления за оставка 

и издадени удостоверения. Предлагам проект за решение, с което ОИК Търговище освобождава поради 

подаване на оставка 3 члена на СИК от квотата на ПП НФСБ и назначава предложените нови от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 350/22.10.2015 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 № 253500055 освобождава Таня Тодорова Караджова – секретар и назначава Йорданка Петрова 

Димитрова за секретар. 

Освобождава Йорданка Петрова Димитрова – член и назначава Таня Тодорова Караджова за член. 

В СИК № 253500070 освобождава Иво Димитров Маринов – зам.председател и назначава Георги Маринов 

Атанасов за зам.председател. 

В СИК № 253500095 освобождава Асен Янков Георгиев – секретар и назначава Петранка Иванова Йорданова за 

секретар. 

Издадените удостоверения се анулират, издават се нови   на новоназначените членове на СИК. 

 

По т.8. 

Христалина Халачева:  Проект за решениe за формиране и утвърждаване номер на секция, открита в МБАЛ АД 

Търговище В съответствие с разпоредбата на чл.87, ал.1, т.17 от ИК,  Решение № 2558-МИ/НР/12.10.2015г. и 

Заповед № РД-15-873/21.10.2015г.на изпълнителния директор на „МБАЛ АД”-Търговище, Общинска 

избирателна комисия Търговище следва да формира и утвърди единния номер на тази избирателна секция. 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.17 от ИК, Решение № 2558-МИ/НР/12.10.2015г. и Заповед № 

РД-15-873/21.10.2015г.на изпълнителния директор на „МБАЛ АД”-Търговище, предлагам проект на решение  



Общинска избирателна комисия – Търговище ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единния номер на избирателна 

секция в „МБАЛ АД”-гр.Търговище, както следва: 2535000104, в изборите за общински съветници и кметове, и 

в националния референдум на 25.10.2015г. 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 351/22.10.2015 г. 

ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единния номер на избирателна секция в „МБАЛ АД”-гр.Търговище, както 

следва : 2535000104, в изборите за общински съветници и кметове, и в националния референдум на 25.10.2015г. 

По точка 9: 

Христалина Халачева: Проект за решениe за Разпределение на функциите между членовете на ОИК 

Търговище,в изборната нощ  - С оглед необходимостта от оптимална организация на изборния процес в 

изборната нощ,на чл.87, ал.1, т.1 от ИК,  Методически указания –Част първа и втора за работа на 

ОИК,Общинска избирателна комисия-Търговище предлагам проект на решение Разпределя функциите между 

членовете на ОИК Търговище,в изборната нощ,както следва: 

- Екипи за проверка на секционните протоколи: 

 1.Диана Игнатова и Красимира Маркова 

 2.Диана Жечева-Спасова и Гергана Цонева 

 3.Дориана Иларионоваи Васил Василев 

- Разпластяване на секционни протоколи- Мевзуне Бейтулова 

- Полагане на печат на ОИК върху удостоверения на СИК-Елена Алексиева 

- Подредба на екземплярите от протоколите и разписките към тях –Христалина Халачева, Маринела Първанова 

и Младен Балуков 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 352/22.10.2015 г. 

Разпределя функциите между членовете на ОИК Търговище,в изборната нощ,както следва: 

- Екипи за проверка на секционните протоколи: 

 1.Диана Игнатова и Красимира Маркова 

 2.Диана Жечева-Спасова и Гергана Цонева 

 3.Дориана Иларионова и Васил Василев 

- Разпластяване на секционни протоколи- Мевзуне Бейтулова 



- Полагане на печат на ОИК върху удостоверения на СИК-Елена Алексиева 

- Подредба на екземплярите от протоколите и разписките към тях –Христалина Халачева, Маринела Първанова 

и Младен Балуков 

 

По т.10 Христалина Халачева: Определяне на технически сътрудник за периода на подготовка за предаване на 

изборните книжа и материали от ОИК на СИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и 

материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за 

предаването на книжата в ЦИК.  С оглед необходимостта от оптимална организация на изборния процес 

в изборната нощ, на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК и Решение № 1546-МИ/НР/27.08.2015г.на ЦИК, 

Предлагам проект на Решение За подпомагане дейността на ОИК за периода на подготовка за предаване на 

изборните книжа и материали от ОИК на СИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и 

материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за 

предаването на книжата в ЦИК, определя Дайана Христова Митева за технически сътрудник, като определя 

еднократно възнаграждение в размер на 90лв. Копие от настоящото решение да се предаде на Общинска 

администрация – Търговище.  

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 353/22.10.2015 г. 

За подпомагане дейността на ОИК за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от 

ОИК на СИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния 

ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, 

определя Дайана Христова Митева за технически сътрудник, като определя еднократно възнаграждение в 

размер на 90лв. 

Копие от настоящото решение да се предаде на Общинска администрация – Търговище.  

 

Христалина Халачева По т. 11 Определяне на членове от ОИК Търговище, които съвместно с общинска 

администрация да снабдят СИК с изборни книжа и материали на 24.10.2015г На основание чл. 87, ал.1, т.1 и 

т.20 от ИК, следва да определим членове на ОИК – Търговище, които съвместно с общинска администрация да 

снабдят СИК с изборни книжа и материали на 24.10.2015г, във тази връзка предлагам проект на решение  , 

Общинска избирателна комисия - Търговище Упълномощава Христалина Халачева и Диана Игнатова за 

членове на ОИК Търговище, които съвместно с общинска администрация да снабдят СИК с изборни книжа и 

материали на 24.10.2015г.    

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 354/22.10.2015 г. 



Упълномощава Христалина Халачева и Диана Игнатова за членове на ОИК Търговище, които съвместно с 

общинска администрация да снабдят СИК с изборни книжа и материали на 24.10.2015г.  

 

Христалина Халачева По т.12 Определяне на членове от ОИК Търговище, които да предадат за проверка на 

ГРАО избирателните списъци, получени от СИК при предаване на изборните резултати, на основание чл. 87, 

ал.1, т.1 и т.34 от ИК, предлагам проект на решение, Общинска избирателна комисия - Търговище 

Упълномощава Гергана Цонева, Маринела Първанова и Диана Жечева - Спасова за членове на ОИК 

Търговище, които да предадат за проверка на ГРАО избирателните списъци, получени от СИК при предаване 

на изборните резултати.    

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 9 /девет/: Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана 

Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела 

Първанова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  9 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 355/22.10.2015 г. 

Упълномощава Гергана Цонева, Маринела Първанова и Диана Жечева - Спасова за членове на ОИК 

Търговище, които да предадат за проверка на ГРАО избирателните списъци, получени от СИК при предаване 

на изборните резултати.    

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.  

Председател: 

Христалина Халачева 
 

Секретар: 

Мевзуне Бейтулова 

 


