
Р А Й О Н Н А    И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я    Р У С Е 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес 27.02.2017 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, 
при следния дневен ред: 

1. Назначаване на специалист експерт към РИК-Русе 
2.  Входяща кореспонденция 
3. Назначаване на СИК на територията на област Русе 
4. Разни. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Мирослава Маркова, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Десислава 
Дивчева, Милена Хинкова,  Йордан Димитров, Ибрям Гаваз, , Елица Куманова, Тодорина 
Михайлова, Миглена Ангелова. Надежда Енчева и Силвия Кръстева 

ОТСЪСТВАТ: Наталия Маринова    

Заседанието е открито в 17.20 ч. , председателствано от Мирослава Маркова –
Председател на комисията. 

Протоколът се води от Нина Дякова и Рюкие Силянова 

ПРЕДС. Мирослава Маркова: Откри заседанието на РИК Русе при наличие на 
изискуем кворум. Запозна присъстващите членове на комисията с проекта за дневен ред. 
Няма направени  допълнения към предложения   дневен ред. 

   Гласували 12  члена на РИК Русе:     ЗА –   12        ПРОТИВ – 0 

Преминава се към разглеждане на точките от дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред: 

Относно назначаване на ИТ специалист – експерт 
Предложение от  Д. Дивчева за Стефан Бонев. 
Предложение от М. Ангелова за Кинчо Камбуров 
М. Маркова уточни пред комисията, че избрания кандидат ще бъде на регламентирано 
работно време. 
След кратко обсъждане се пристъпи към гласуване. 
За Стефан Бонев – 9 гласа “ЗА”- М. Маркова, Д. Дивчева, А. Корфонозов, М. Хинкова,  Е. 
Куманова, Й. Димитров, Т. Михайлова, Н. Енчева и С. Кръстева  и трима против – М. 
Ангелова, И. Гаваз и Ш. Еюб 

За Кинчо Кабруров – 3 гласа “ЗА” - М. Ангелова, И. Гаваз и Ш. Еюб  и девет против – М. 
Маркова, Д. Дивчева, А. Корфонозов, М. Хинкова,  Е. Куманова, Й. Димитров, Т. 
Михайлова, Н. Енчева и С. Кръстева 



 

Решение № 36 /27.02.2017 г. 

1. Предлага на Областния управител на Област Русе да се назначи Стефан Димов Бонев 
като специалист-експерт, с месечно възнаграждение от 640 лева и срок на договора от 28 
февруари 2017 г. до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г., със следните функции: поддържане електронните регистри и интернет 
страницата на РИК Русе, обявяване на протоколи, решения и съобщения и всички 
останали документи в интернет страницата на РИК Русе, извършва електронна обработка 
на данните, свързани с изготвяне на удостоверения за назначаване членове на СИК, 
регистриране на застъпници и наблюдатели; изпълнява и други задачи, поставени от 
Председателя и Секретаря на комисията.  

2. Копие от решението да се изпрати на Областна администрация Русе за сключване на 
договор с посоченото лице за период от 28 февруари 2017 г. до 14 дни от произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

- Вх.№ 89/24.02.2017 г. – писмо от Областен управител на област Русе, относно 
организационно-техническа подготовка на изборите за НС на 26.03.2017 г.- Прието 
за сведение. 
М. Маркова  - уточни, че е необходимо да се изпрати писмо до ЦИК за уточняване 
на изискването помещенията, в които се съхраняват изборните книжа, да бъдат 
оборудвани със  СОТ. 

- Вх.№ 90/27.02.2017 г.  – Писмо от ЦИК, относно случаи за  заличаване на кандидати 
от листи на партии, ИЗХ.№ нс-15-119/25.02.2017 г. - Прието за сведение. 
 

По т. 3 от дневния ред: 
 
Вх.№ 68/22.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Две могили за 
провеждане на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12  „ЗА“ прието решение: 
Решение № 37 /27.02.2017 г.- НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните 

избирателни комисии в Община Две Могили при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК 
Русе и неразделна част от настоящото решение. 

Вх.№ 71/22.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Бяла за провеждане 
на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12  „ЗА“ прието решение: 
Решение № 38 /27.02.2017 г.-  НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните 
избирателни комисии в Община Бяла при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК 
Русе и неразделна част от настоящото решение. 



 
Вх.№ 74/23.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Русе за провеждане 
на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12  „ЗА“ прието решение: 
Решение № 39/27.02.2017 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните 

избирателни комисии в Община Русе при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК 
Русе и неразделна част от настоящото решение. 

Вх.№ 78/23.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Сливо поле за 
провеждане на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12  „ЗА“ прието решение: 
Решение № 40 /27.02.2017 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните 

избирателни комисии в Община Сливо поле при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК 
Русе и неразделна част от настоящото решение. 

Вх.№ 80/23.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Иваново за 
провеждане на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12  „ЗА“ прието решение: 
Решение № 41/27.02.2017 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните 
избирателни комисии в Община Иваново  при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК 
Русе и неразделна част от настоящото решение 
 
Вх.№ 81/23.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Борово за 
провеждане на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12  „ЗА“ прието решение: 
Решение № 42/27.02.2017 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните 

избирателни комисии в Община Борово при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК 
Русе и неразделна част от настоящото решение. 

Вх.№ 82/23.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Ветово за 
провеждане на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12  „ЗА“ прието решение: 
Решение № 43/27.02.2017 г.- НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните 

избирателни комисии в Община Вeтово при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК 
Русе и неразделна част от настоящото решение. 

Вх.№ 84/23.02.2017 г.  – Предложение за състави на СИК от Община Ценово за 
провеждане на избори за НС, насрочени за 26.03.2017 г. 
М.Маркова съобщава, че в община Ценово няма постигнато споразумение за СИК в 
секции №193700005 и № 193700006 при проведените консултации. 



На консултациите има направени предложения за Председател на секция № 
193700005 от ПП ГЕРБ и КП БСБ лява България, като за Секретар на същата комисия 
няма направени предложения.  
М. Маркова заяви, че подкрепя предложението на  ПП ГЕРБ за председател на СИК № 
193700005. 
Д. Дивчева заяви, че подкрепя предложението на КП БСБ лява България. 
М. Хинкова заяви, че подкрепя кандидатурата  за председател на КП БСБ лява България 
за секция № 193700005, поради факта, че тяхното предложение е по квалифицирано с 
оглед възрастта на лицето.   
Н. Енчева – подкрепям предложението за председател на ПП ГЕРБ, тъй като възрастта на 
кандидатките не е показател за техния опит. Друго основание е че от представените 
документи представителят на ПП ГЕРБ, участвал в консултациите е изпълнил 
изискванията на изборния кодекс и е представил поименен списък за предложените 
кандидати на самите консултации, докато представителят на КП БСБ лява България  ги е  
представил на следващия ден. 

След кратко обсъждане се пристъпи към гласуване.  
По първото направено предложение за председател на секция № 193700005 да бъде 

назначен представителя на ПП ГЕРБ, членовете на РИК гласуваха, както следва: 
- „ЗА“ гласуваха 6: Мирослава Маркова, Надежда Енчева, Тодорина Михайлова, 

Йордан Димитров, Силвия Кръстева и Миглена Ангелова.  
- „ПРОТИВ“ гласуваха 6: Десислава Дивчева, Милена Хинкова, Ибрям Гаваз, Шейнур 

Еюб, Елица Куманова и Александър Корфонозов. 
По второто направено предложение за председател на секция № 193700005 да бъде 

назначен представителя на КП БСБ лява България, членовете на РИК гласуваха, както 
следва: 

-  „ЗА“ гласуваха 6: Десислава Дивчева, Милена Хинкова, Ибрям Гаваз, Шейнур Еюб, 
Елица Куманова и Александър Корфонозов. 

- „ПРОТИВ“ гласуваха 6: Мирослава Маркова, Надежда Енчева, Тодорина 
Михайлова, Йордан Димитров, Силвия Кръстева и Миглена Ангелова. 
 
За секция № 193700006 има направени предложения за Председател от ПП ГЕРБ и 

КП Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО, като за Секретар на същата комисия няма 
направени предложения. 
          М. Маркова заяви че подкрепя предложението на  ПП ГЕРБ за председател на СИК 
№ 193700006. 

Александър Корфонозов направи второ предложение – за председател в посочената 
секция да бъде назначено лицето, предложено от КП Патриотичен фронт – НФСБ и 
ВМРО. 

Н. Енчева – съгласно методиката, на КП Патриотичен фронт се полагат две бройки 
за ръководни длъжности в Община Ценово, а видно от тяхното предложение те искат три.  
Поради факта, че от протокола не е видно на кого са разпределени бройките на ББЦ, 
приемам че КП Патриотичен фронт искат една бройка повече. Затова подкрепям 
предложението на ПП ГЕРБ за да се запази квотния принцип. 

А. Корфонозов – от информацията, предоставена от Община Ценово е видно, че 
кандидатите на ПП ГЕРБ за председател на СИК представляват 40% от общия брой. 
Считам, че това е достатъчно за тяхното представителство, понеже с още двама 
председатели на СИК те ще станат със 60% от общия брой председатели. 

 
 



След кратко обсъждане се пристъпи към гласуване.  
По първото направено предложение за председател на секция № 193700006 да бъде 

назначен представителя на ПП ГЕРБ, членовете на РИК гласуваха, както следва: 
-  „ЗА“ гласуваха 7: Мирослава Маркова, Надежда Енчева, Тодорина Михайлова, 

Йордан Димитров, Силвия Кръстева, Ибрям Гаваз и Шейнур Еюб.  
- „ПРОТИВ“ гласуваха 5: Десислава Дивчева, Милена Хинкова, Елица Куманова, 

Александър Корфонозов и Миглена Ангелова. 
 
По второто направено предложение за председател на секция № 193700006 да бъде 

назначен представителя на КП Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО, членовете на РИК 
гласуваха, както следва: 

-  „ЗА“ гласуваха 5: Десислава Дивчева, Милена Хинкова, Елица Куманова, 
Александър Корфонозов и Миглена Ангелова. 

- „ПРОТИВ“ гласуваха 7: Мирослава Маркова, Надежда Енчева, Тодорина 
Михайлова, Йордан Димитров, Силвия Кръстева, Ибрям Гаваз и Шейнур Еюб. 

 
Председателят на РИК даде кратка почивка и прекъсна заседанието. 
Заседанието е подновено след почивката. 
Присъстват:М.Маркова,Д.Дивчева,Й.Димитров,Т.Михайлова,Е.Вълчева,М.Ангелова
,Н.Енчева 
Отсъстват: А. Корфонозов, Ш. Еюб, И. Гаваз, Н. Маринова, М. Хинкова и С. 
Кръстева. 

 
        М. Маркова докладва: По отношение на останалите осем СИК в Община Ценово е 
постигнато съгласие на проведените консултации. Предложи проект за решение : 

Да се назначат членовете на СИК №№ 193700001, 193700002, 193700003, 193700004, 
193700007, 193700008, 193700009 и 193700010 съгласно постигнатото споразумение и на 
основание чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89 от ИК да се изпрати цялата документация в 
ЦИК за назначаване съставите на СИК №№ 193700005 и 193700006.“ 

След обсъждане се пристъпи към гласуване на проекторешението. За приемане на 
предложението, присъстващите към момента членове на РИК гласуваха единодушно. 

След проведените обсъждания и гласувания РИК излиза с: 
 
Решение № 44/27.02.2017 г.- 
I.  ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. 

второ от Изборния кодекс за назначаване на поименно състава на секционна 
избирателна комисия в Община Ценово № 193700005,  при произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

II.  ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. 
второ от Изборния кодекс за назначаване на поименно състава на секционна 
избирателна комисия в Община Ценово № 193700006,  при произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г.. 

III.  НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните избирателни комисии в 
Община Ценово  №№ 193700001, 193700002, 193700003, 193700004, 
193700007, 193700008, 193700009 и 193700010 при произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен 
списък, на разположение в РИК Русе и неразделна част от настоящото 



решение споразумение и на основание чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89 от 
ИК и изпраща цялата документация в ЦИК за назначаване съставите на 
СИК №№ 193700005 и 193700006.   

 
По т. 4 от дневния ред: 
 

М. Маркова: Да се определят за всяка Община от Русенска област членове на РИК, 
които ще отговарят за изборния процес. 
  
Проведено е гласуване на членовете на РИК. Със  12 гласа  „ЗА“ е прието  решение: 
 

Решение № 45/27.02.2017 г.-  
ОПРЕДЕЛЯТ се  следните членове за отговорници по общини на територията на Област 
Русе,:  
 

Община Борово – Йордан Димитров; 
Община Бяла – Александър Корфонозов; 
Община Ветово – Елица Куманова; 
Община Иваново – Милена Хинкова; 
Община Две могили – Тодорина Михайлова; 
Община Сливо поле – Силвия Кръстева; 
Община Ценово – Миглена Ангелова и 
Община Русе – Мирослава Маркова и Десислава Дивчева. 
 
 ОПРЕДЕЛЯ: За резервни членове: Ибрям Гаваз; Шейнур Еюб; Наталия Маринова; 
Надежда Енчева. 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито от Мирослава Маркова в 18.55.ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

СЕКРЕТАР: 

Десислава Дивчева 

 


