
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЪРГОВИЩЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 33 

 
 

Днес, 2 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 10.00 ч., при наличие на законоустановения кворум, в присъствието на 8 

члена на комисията. 

 

Присъстват: Христалина Халачева, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова 

Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Отсъстват: Диана Игнатова Мевзуне Бейтулова Васил Василев,    

 

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

 

1. Проект за решениe за регистрация на застъпници и заместник застъпници на кандидатска листа за 

изборите на 25.10.2015г.,  по заявление на К „Обединени за Търговище” с вх.№ 203/22.10.2015г. 

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

заявление на ПП „АТАКА” с вх.№ 199/22.10.2015г. 

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

заявление на Инициативен комитет Славчо Славчев с вх.№ 201/22.10.2015г. 

4. Проект за решение за замяна на членове на СИК, по заявление на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, с 

вх.№ 204/23.10.2015г. 

5. Проект за решение за замяна на членове на СИК, по заявление на ПП „АТАКА”, с вх.№ 

206/23.10.2015г. 

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

заявление на ПП АБВ. 

7. Проект за решение за поправка на технически грешки в личните данни на застъпници, регистрирани 

по заявление на К”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”. 

8. Проект за решение за поправка на технически грешки в личните данни на застъпници, регистрирани 

по заявление на ПП”АБВ”. 

9. Проект за решение за поправка на технически грешки в личните данни на застъпници, регистрирани 

по заявление на ПП”ДПС”. 

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

заявление на ПП ГЕРБ. 

11. Проект за решение относно за публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ 



12. Проект за решение относно за публикуване на списък на упълномощени представители на ПП БСП 

13. Проект за решение за назначаване състава на СИК 2535000104 – в „МБАЛ АД”-гр.Търговище 

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

по заявление на Инициативен комитет Славчо Славчев с вх.№ 201/22.10.2015г. 

  

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, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  

Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма.  

 

По точка първа: 

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 и заместващи застъпници, да провери подадените лични данни чрез 

ИО и след като се върне потвърждение, да регистрира предложените застъпници и заместващи застъпници, 

като издаде съответното удостоверение – Приложение 72-МИ от изборните книжа. В ОИК Търговище са 

постъпили заявление и предложение по образец – Приложение 68-МИ от изборните книжа, с вх.№ 

203/22.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител К „Обединени за Търговище” към които е 

представен списък по образец на хартиен носител – Приложение 68-МИ от изборните книжа и на технически 

носител в електронен формат, списъците са подписани 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 „Обединени за Търговище” 23 застъпника и 2 заместващи 

застъпници, изброени в предложените в заявлението и предложението ред. Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 8 /осем/: Христалина Халачева, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  

Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков  

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 356/23.10.2015 г. 

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

регистрира 23 застъпника  на кандидатска листа по предложение на К „Обединени за Търговище” за участие в 

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

Радка Георгиева Маркова 

Николай Йорданов Колев 

Диньо Тодоров Динев 

Марко Петров Марков 

Даниела Алексиева Йосифова 

Спаси Данев Данчев 

Стефан Стаматов Стаматов 

Симона Георгиева Михайлова  

Анатоли Иванов Цонев 

Шенол Еминев Сюлейманов 

Фериде Красимирова Бонева 

Светослав Николов Борисов 

Дарина Николаева Крумова 

Ганка Маринова Станева 

Ненчо Димитров Ненов 

Халил Мехмедов Халилов 

Герасим Аврамов Аврамов 

Селятин Шенасинов Назимов 

Калоян Борисов Тодоров 

Стоян Любенов Сотиров 

Веселин Стоянов Цветков 

Цветан Николаев Димитров 



Рени Радославова Стоянова 

 

РЕШЕНИЕ № 357/23.10.2015 г. 

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

регистрира 2 заместник застъпника  на кандидатска листа по предложение на К „Обединени за Търговище” за 

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

Вярка Иванова Иларионова за заместващ застъпник, като заличава регистрацията на заместения 

застъпник Мария Михайлова Пейчева.  

Емилия Раденкова Тодорова за заместващ застъпник, като заличава регистрацията на заместения 

застъпник Надка Стоянова Николова. 

Анулира удостоверенията на заместваните застъпници и издава удостоверения на регистрираните 

заместващи застъпници, съгласно заявлението на МК”Обединени за Търговище”. 

 

 

По точка втора: 

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.№ 199/22.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител ПП „АТАКА” 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 „АТАКА” 4 застъпника, изброени в предложения в заявлението ред. Който е 

съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 8 /осем/: Христалина Халачева, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  

Дориана Иларионова, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков  

 Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 358/23.10.2015 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 „АТАКА” за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 

Николай Недялков Вълков 

Марияна Илиева Йорданова 

Стилиян Йорданов Стоянов 

Васил Радев Петров 

 

По точка трета: 

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.№ 201/22.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител Инициативен комитет 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 Инициативен комитет 78 застъпника, изброени в предложения в 

заявлението ред. Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 8 /осем/: Христалина Халачева, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  



Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

 Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 359/23.10.2015 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 Инициативен комитет за участие в изборите 

за кмет на община на 25.10.2015г. както следва: 

 

По точка четвърта: 

Христалина Халачева: С вх.№ 204/23.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на 

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 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 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 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ 

ЦЕНЗУРА и назначава предложения нов  от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 8 /осем/: Христалина Халачева, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана 

Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков  

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

                                                                   РЕШЕНИЕ № 360/23.10.2015 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 № 253500020 освобождава Хакан Февзиев Хрюстемов – член и назначава Хюркян Мустафов 

Хюсниев за член. 

По точка пета: 

Христалина Халачева: С вх.№ 206/23.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на 

ПП „АТАКА” 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 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, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  Дориана Иларионова 

Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

                                                                   РЕШЕНИЕ № 361/23.10.2015 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 № 253500002 освобождава Виолета Христова Ковачева – член и назначава Росица Атанасова 

Габровска за член. 

По точка шеста: 

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.№ 207/23.10.2015г.,  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 5 застъпника, изброени в предложения в заявлението ред. Който е 

съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 8 /осем/: Христалина Халачева, Гергана Цонева, Диана Жечева-Спасова,  

Дориана Иларионова Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

 Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

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

РЕШЕНИЕ № 362/23.10.2015 г. 

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

регистрира 5 застъпника  на кандидатска листа по предложение на ПП АБВ за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 

Калин Цветанов Савовски 

Йордан Цветков Панайотов 

Гергана Георгиева Иванова 

Георги Стефанов Георгиев 

Светломир Драганов Александров 

 

По точка седма: 

  

Христалина Халачева: Колеги, постъпило е заявление за поправка на фактически грешки в личните данни 

на 2 бр.регистрирани застъпници от квотата на К”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, с вх.№ 

208/23.10.2015г..Приложени са удостоверенията, със сгрешените данни, които следва да се анулират, 

представен е списък с поправените данни, както и на ел.носител. С оглед на гореизложеното, предлагам ОИК 

Търговище да гласува проект за решение за поправка на личните данни на 2 бр.регистрирани застъпници от 

квотата на К”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”.Който е съгласен, моля да гласува.   

 

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 363/23.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 



Допуска поправка на фактическа грешка в личните данни на регистрирани застъпници от квотата на 

К”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, както следва:  

Вместо Кристиян Карен Цонев, да се чете Кристиян Карен Ценков. 

Вместо Петър Матеев Митев, да се чете Петър Матеев Матев. 

Издадените удостоверения се анулират, като се издават нови, с отстранените нередовности. 

 По точка осма: 

  

Христалина Халачева: Колеги, постъпило е заявление за поправка на фактически грешки в личните данни 

на 1 бр.регистриран застъпник от квотата на ПП”АБВ”, с вх.№ 205/23.10.2015г..Приложено са удостоверението, 

със сгрешените данни, което следва да се анулира, представен е списък с поправените данни, както и на 

ел.носител. С оглед на гореизложеното, предлагам ОИК Търговище да гласува проект за решение за поправка на 

личните данни на 1 бр.регистриран застъпник от квотата на ПП”АБВ”.Който е съгласен, моля да гласува.   

 

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 364/23.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 

Допуска поправка на фактическа грешка в личните данни на регистриран застъпник от квотата на 

ПП”АБВ”, както следва:  

Вместо Господина Димова Иванова, да се чете Господинка Димова Иванова. 

Издаденото удостоверение се анулира, като се издава ново, с отстранените нередовности. 

По точка 9: 

Христалина Халачева: Колеги, постъпило е заявление за поправка на фактически грешки в личните данни 

на 1 бр.регистриран застъпник от квотата на ПП”ДПС”, с вх.№ 213/23.10.2015г..Приложено са удостоверението, 

със сгрешените данни, което следва да се анулира, представен е списък с поправените данни, както и на 

ел.носител. С оглед на гореизложеното, предлагам ОИК Търговище да гласува проект за решение за поправка на 

личните данни на 1 бр.регистриран застъпник от квотата на ПП”ДПС”.Който е съгласен, моля да гласува.   

 

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 365/23.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, ОИК Търговище 

     Р  Е  Ш  И: 

Допуска поправка на фактическа грешка в личните данни на регистриран застъпник от квотата на 

ПП”ДПС”, както следва:  

Допуска поправка в ЕГН на Сезгин Осман Палаз, в съответствие с посоченото в заявлението, с вх.№ 

213/23.10.2015г. 



Издаденото удостоверение се анулира, като се издава ново, с отстранените нередовности. 

По точка десета: 

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 са постъпили заявления по образец – Приложение 68-МИ от 

изборните книжа, с вх.№ 206/210/23.10.2015г.,  подписани от упълномощен представител на ПП ГЕРБ към 

които 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 ГЕРБ 1 застъпник за кандидатска листа за изборите за кмет на 

кметство Дългач и 3 застъпника за кандидатска листа за изборите за общински съветници, изброени в 

предложените в заявленията ред. Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 366/23.10.2015 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 за кандидатска листа за изборите за кмет на кметство Дългач и 3 застъпника за 

кандидатска листа за изборите за общински съветници по предложение на ПП ГЕРБ за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва: 

Билян Яшаров Кундьов 

Атидже Мустафова Барева 

Муса Салихов Бозев 

Сали Юсеинов Джемалов 

 

По точка единадесета: 

 

Христалина Халачева: Постъпило е предложение с вх.№211/23.10.2015 г. за публикуване на списък на 

упълномощени представители на ПП ГЕРБ – 65 представителя. Предложението е подписано от упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ, 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 65 от 65-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 65 упълномощени представители от ПП ГЕРБ. Който е съгласен, моля да 

гласува 

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

 



 

РЕШЕНИЕ № 367/23.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, публикува на интернет страницата на ОИК списъка на предложените от ПП 

ГЕРБ и потвърдени от ИО 65 упълномощени представители. 

По дванадесета точка:  

Христалина Халачева: Постъпило е предложение с вх.№214/23.10.2015 г. за публикуване на списък на 

упълномощени представители на ПП БСП – 103 представителя. Предложението е подписано от упълномощен 

представител на ПП БСП, 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 95 от 103-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 95 от 103-те упълномощени представители от ПП БСП. Който е съгласен, моля 

да гласува 

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 368/23.10.2015 г. 

Публикува на интернет страницата на ОИК списъка на предложените от ПП БСП и потвърдени от ИО 102 

упълномощени представители. 

По тринадесета точка: 

Христалина Халачева: С оглед новообразуваната СИК 253500104 в лечебно заведение „МБАЛ АД”-Търговище 

е необходимо ОИК Търговище да назначи състава на СИК, във връзка с проведените консултации и постигнато 

съгласие между политическите сили, имащи право да посочат участници в съставите на СИК на 24.09.2015г., 

предлагам проект на решение, с който да назначим състава на СИК 253500104, в съответствие с предложението 

на кмета на община Търговище. 

Който е съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 369/23.10.2015 г. 

На основание чл.87, ал.1, т.5 от ИК, във връзка с Решение № 1984-МИ-НР/08.09.2015г.на ЦИК, ОИК 

Търговище, назначава състава на СИК 253500104, както следва:  

 Председател - Милка Николова Радева 

 Зам.председател – Дияна Иванова Белова 



 Секретар - Хатче Енверова Сюлейманова 

 Член  - Мариянка Драганова Нейкова 

 Член  - Надя Петрова Иванова 

 Член  - Айше Мустафова Хасанова 

 Член  - Пламен Радев Жечев 

По четиринадесета точка: 

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.№ 216/23.10.2015г.,  подписано от упълномощен представител Инициативен комитет 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 Инициативен комитет 15 от предложени 22 застъпника, изброени в 

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

Гласували „ЗА“ – 10 /десет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, Диана 

Жечева-Спасова, Васил Василев, Красимира Маркова, Елена Алексиева, Маринела Първанова, Младен Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  10 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 370/23.10.2015 г. 

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

регистрира 15 от 22 предложени застъпника  на кандидатска листа по предложение на Инициативен комитет за 

участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015г. както следва: 

 

Заседанието на комисията приключи в 18.15 часа.  

Решениeто бяха обявени в 18,25 часа. 

Председател: 

Христалина Халачева 
 

Секретар: 

Мевзуне Бейтулова 

 


