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ПРОТОКОЛ № 12 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес 02 март 2017 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК 
Русе, при следния дневен ред: 

1. Входяща кореспонденция. 
2. Разни. 

 

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

ОТСЪСТВАТ: Наталия Маринова 

Заседанието е открито в 17:00ч. и председателствано от Мирослава Маркова –
Председател на комисията. 

Протоколът се води от Рюкие Силянова и Нина Дякова 

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

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

Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред:  

- Вх. № 96/28.02.2017 г.-   Жалба от Коалиция БСП за България относно грубо 
нарушение на правилата на предизборната кампания. 

- М.Маркова: За да установим фактите изискахме от жалбоподателя имената на 
свидетелите, за да можем да установим кой е лепил плакатите. От страна на КП „ 
БСП за България“ се получи отговор с имената и данните на двама свидетели. 

- М. Хинкова: За да се изясни фактическата обстановка предлагам да изискаме, да 
депозират писмени показания пред РИК. Тогава ще можем да се произнесем по 
безспорен начин, дали е налице административно нарушение и съответно да 
вземем решение председателя на РИК да издаде АУАН. След това преписката ще 
се изпрати на Областния управител, за да издаде наказателно постановление. 



- Д. Дивчева: След като се запознаем с писмените показания ще преценим дали да 
зададем на свидетелите допълнителни въпроси на посочените им телефони, за 
което те ще имат готовност. 

- Взе се протоколно решение – показанията да се депозират в срок до 14.00ч на 
06.03.2017г. с 12 гласа – „ЗА“ против - 0 

- Вх. № 101/01.03.2017 г. -   Заповед № РД-09-69/01.03.2017г. на Кмета на Община 
Иваново за определяне на помещение за съхранение на бюлетини и изборни 
книжа, получени от Областна администрация Русе и РИК Русе. За сведение. 

- Вх. № 102/01.03.2017 г.-   Заповед № РД-09-68/01.03.2017г. на Кмета на Община 
Иваново за определяне на помещение за съхранение на бюлетини и изборни 
книжа предназначени за Общинска администрация. За сведение. 

- Вх. № 104/02.03.2017г. – Заявление от Борис Венциславов Минчев за заличаване 
от листата с кандидати за НС на“ Движение ДА България“.   

Мирослава Маркова предложи проект на решение: 
„  Да се ЗАЛИЧИ от кандидатската листа за народни представители, предложена от КП 
„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“  и регистрирана с Решение № 27/21.02.2017 г. на РИК 
Русе, за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., лицето: Борис 
Венциславов Минчев под № 6, 

Да се АНУЛИРА УДОСТОВЕРЕНИЕТО, издадено на името на : Борис Венциславов 
Минчев като регистриран кандидат от кандидатскaта листa на КП „ДВИЖЕНИЕ ДА 

БЪЛГАРИЯ“  за народни представители, за изборите, насрочени на 26 март 2017г.“. 

- Гласували 12 члена на РИК      –   „ЗА“  - 12     „ПРОТИВ“  - 0   

- Решение № 46/02.03.2017г. 

I. ЗАЛИЧАВА от кандидатската листа за народни представители, предложена от КП 
„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“  и регистрирана с Решение № 27/21.02.2017 г. на РИК 
Русе, за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., лицето: Борис 
Венциславов Минчев под № 6 

 II . АНУЛИРА УДОСТОВЕРЕНИЕТО, издадено на името на : Борис Венциславов 
Минчев като регистриран кандидат от кандидатскaта листa на КП „ДВИЖЕНИЕ ДА 
БЪЛГАРИЯ“  за народни представители, за изборите, насрочени на 26 март 2017г. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито от Мирослава Маркова в 17.35ч 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

СЕКРЕТАР: 

Десислава  Дивчева 


