
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЪРГОВИЩЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 34 

 
 

Днес, 2 4 .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 11 

члена на комисията. 

 

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

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

Игнатова, Васил Василев 

 

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

 

1. Проект за решение за замяна на членове на СИК 

2. Разни 

 

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“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

По точка първа: 

Христалина Халачева: С вх.№ 218/24.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на 

ПП НФСБ 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 заявление за оставка и 

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

на оставка 2 – ма члена  на СИК от квотата на ПП НФСБ и назначава предложения нов  от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 



Гласували „ЗА“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 371/24.10.2015 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 № 253500104 освобождава Пламен Радев Жечев – член и назначава Божидар Йорданов Бойков 

за член. 

2.В СИК №253500061 освобождава Аврам Труфчев Аврамов секретар и назначава Ивелина Кирилова 

Николова  за секретар  

Христалина Халачева: С вх.№ 219/24.10.2015 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“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 372/24.10.2015 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 № 253500029 освобождава Веселин Стоянов Цветков – секретар и назначава Трифон Атанасов 

Цветков за секретар. 

По точка три: 

С вх.№ 220/24.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” 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 са приложени 6 заявление за оставка и издадени 

удостоверения. 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. 

 Който е съгласен, моля да гласува 

Който е съгласен моля да гласува. 

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

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



Балуков 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма.  

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

РЕШЕНИЕ № 373/24.10.2015 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 № 253500015 освобождава Марияна Илиева Пенчева – член и назначава Маргарита Христова 

Симеонова – член 

В СИК № 253500043 освобождава Любомир Атанасов Петров – член и назначава Пенка Друмева 

Петкова – член 

В СИК № 253500056 освобождава Росица Михайлова Михайлова – член и назначава Веселка Руменова 

Стоянова – член 

В СИК № 253500084 освобождава Марияна Иванова Стефанова  – зам.председател и назначава Лилия 

Миткова Първанова  – зам.председател 

В СИК № 253500090 освобождава Иванка Тонева Йорданова  – член и назначава Стоян Христов Стоянов 

– член 

В СИК № 253500070 освобождава Мариянка Ангелова Иванова  – секретар и назначава Пламен 

Йорданов Стоянов – секретар 

Христалина Халачева: С вх.№ 221/24.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на 

ПП „АБВ” 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 „АБВ” и назначава предложения нов  от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 374/24.10.2015 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 № 253500056 освобождава Росица Милкова Димитрова зам.председател и назначава Валентина 

Кръстева Александрова за зам.председател 

 

 Постъпило е предложение с вх.№222/24.10.2015 г. за публикуване на списък на упълномощени 

представители на МК ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ. Предложението е подписано от упълномощен 

представител на МК ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ, 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 83 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 83 

от 88-те упълномощени представители от МК ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ. Който е съгласен, моля да 

гласува 

Гласували „ЗА“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 375/23.10.2015 г. 

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

ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ и потвърдени от ИО  упълномощени представители. 

Христалина Халачева: С вх.№ 223/24.10.2015 г. е постъпило заявление от упълномощен представител на ПП 

БСП 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 БСП и назначава предложения нов  от партията. 

Който е съгласен моля да гласува. 

Гласували „ЗА“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 376/24.10.2015 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 № 253500077 освобождава Веселинка Георгиева Стоянова – член и назначава Мариана Николова 

Георгиева - член 

 

Христалина Халачева: С вх.№ 224/24.10.2015 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“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 



Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 377/24.10.2015 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 № 253500041 освобождава Иван Панайотов Бахнев – зам.председател и назначава Росица 

Иванова Тодорова - зам.председател 

Христалина Халачева: Постъпило е предложение с вх.№225/24.10.2015 г. за публикуване на списък на 

упълномощени представители на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 2-ма представителя. Предложението е 

подписано от упълномощен представител на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, 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 предложените 2 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 2 упълномощени представители от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК. Който е 

съгласен, моля да гласува 

Гласували „ЗА“ – 11 /единадесет/ Христалина Халачева, Диана Игнатова, Мевзуне Бейтулова, Гергана Цонева, 

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

Балуков, Дориана Иларионова 

Гласували „ПРОТИВ“ -  няма. 

С  11 гласа „ЗА“и 0 гласа“ПРОТИВ“, ОИК Търговище, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 378/24.10.2015 г. 

Публикува на интернет страницата на ОИК списъка на предложените от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК и 

потвърдени от ИО 2 упълномощени представители. 

Заседанието на комисията приключи в 18.15 часа.  

Решениeто бяха обявени в 18,25 часа. 

Председател: 

Христалина Халачева 
 

Секретар: 

Мевзуне Бейтулова 

 


