
 

 

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 № 14 

от проведено заседание на РИК Русе 

               Днес, 09.03.2017  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, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, 
Милена Хинкова, Елица Куманова, Миглена Ангелова, Надежда Енчева, Ибрям 
Гаваз, Наталия Маринова и Силвия Кръстева. 

ОТСЪСТВАТ:   Десислава Дивчева, Йордан Димитров и Тодорина Михайлова. 

                Заседанието е открито в 10.10 ч. и председателствано от Мирослава 
Маркова –Председател на комисията. 

              Протоколът се води от  Красимира Йорданова 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. 

Проведено гласуване на членовете на РИК.  ЗА – 10  и  Против - 0  

Преминава се към разглеждане на  дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред: 

             -  Вх. № 110 / 06.03.2017г. – Предложение за замяна  членове на СИК в  

                Община  Русе от квотата на КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ.           

Проведено гласуване на членовете на РИК. С   10 “за“ и  0 „против“, прието 
решение: 

                Решение № 51 / 09.03.2017 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и вместо 
тях НАЗНАЧАВА посочените в приложенията към предложенията лица. 

           -    Вх. № 111 / 07.03.2017г.  -    Предложение за замяна  членове на СИК  

                в Община Русе от квотата на ПП“ГЕРБ“. 



 

 

Проведено гласуване на членовете на РИК. С   10  -  “за“ и  0 -   „против“, прието 
решение: 

                 Решение № 52 / 09.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК 
в Община Русе лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА 
посочените в приложенията към предложенията лица. 

- Вх. № 112 / 07.03.2017г.  -    Писмо от прокуратурата на РБългария  
относно заповед  РД-04 № 69/06.03.2017 г. за определяне график на 
дежурства на прокурорите и съдебните служители във 
Военноокръжна прокуратура – гр.Сливен. За сведение. 

- Вх. № 113 / 07.03.2017г.  -    Писмо от Община Ветово относно състав 
на СИК. За сведение.  

- Вх. № 114 / 07.03.2017г.  – Писмо от Община Бяла относно гласуване 
на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването. За сведение 

            -   Вх. № 125 / 09.03.2017г. - Писмо от ЦИК относно публикуването на  

                 предпечатните образци на бюлетините . За сведение. 

- Вх. № 124/ 09.03.2017г. - Писмо от Областен управител на област  

                 Русе относно тиража на бюлетините за деветнадесети изборен    

                 район. За сведение. 

М. Маркова :  Предлагам двете писма да ги обсъдим заедно , тъй като са 
свързани и да утвърдим графичния дизайн. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. С   10  -  “за“ и  0 -   „против“, прието 
решение: 

                Решение № 53 / 09.03.2017 г. -  ОДОБРЯВА предпечатния образец на 
бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 26 март 
2017 г. и тираж от 240 000 бр. бюлетини за отпечатване. 

- Вх. № 115 / 08.03.2017г.  -    Писмо от Община Две могили относно 
заповед  на кмета № 270/02.03.2017 г  за определяне на помещение 
за съхранение на хартиените бюлетини за провеждане на изборите 
за НС. За сведение. 

- Вх. № 116 / 08.03.2017г.  -    Писмо от Областен управител на област 
Русе относно организационно-техническата подготовка за изборите. 
За сведение. 



 

 

- Вх. № 117 / 08.03.2017г.  -    Писмо от Областен управител на област 
Русе относно посещението на проф. Огнян Герджиков, министър-
председател на Р България в Русе във връзка с актуални въпроси, 
свързани с хода на подготовката за предстоящите избори. За 
сведение. 

М. Маркова: Ще изготвя доклад за работата на РИК до момента и  ще ви 
запозная със съдържанието. 

Утре от 15.00ч. ръководството на РИК Русе ще бъде на тази среща. 

- Вх. № 118 / 08.03.2017г.  -  Писмо от Община Иваново, с което се 
иска назначаване на ПСИК за гласуване с подвижна урна.  

Проведено гласуване на членовете на РИК. С   10  -  “за“ и  0 -   „против“, прието 
решение: 

      Решение № 54 / 09.03.2017 г. -   ОПРЕДЕЛЯ 1 /един/ брой секция за 
гласуване с обща подвижна избирателна кутия в община Иваново при 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

- Вх. № 119 / 08.03.2017г -   Писмо от Община Ветово относно 
гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването. За сведение. 

- Вх. № 120 / 08.03.2017г –  Писмо от МВР с приложени образци на 
удостоверения, които ще бъдат издавани на гражданите, за да 
упражнят правото си на глас в предстоящите избори на 26.03.2017 г. 

Протоколно решение : Да се изпратят по електронната поща на всички 
общини. 

- Вх. № 121 / 08.03.2017г –  Жалба от Николай Василев Влаеско, 
кандидат за народен представител от листата на КП“Движение Да, 
България“ относно нарушаване на правилата и равнопоставеността 
между регистрираните политически партии, коалиции и кандидати за 
изборите за народни представители на 26.03.2017 г. 

С. Кръстева:   Има такава практика на ВС. Извадила съм решението , в което 
ВС приема, че ИК не урежда регламентация на тази дейност, поради което 
няма нарушение на конкретна законова разпоредба. Заповедта на кмета е 
влязла в сила, поради което не може да се променя. 

М. Хинкова:  Имам малко по-друго виждане. Смятам, че жалбата е частично 
основателна . В тази част, в която се твърди, че партиите и коалициите имат 
право да разполагат агитационни материали и това им право е нарушено. Като 
оставяме без уважение такива жалби даваме възможност за нарушение на 



 

 

общите принципи на закона. В нашите правомощия е да отправим препоръка 
към партиите и коалициите за толерантност и спазване на закона. 

М. Маркова:  Можем да излезем със съобщение до партиите. 

М. Хинкова: Всички партии имат право. Т.е. нито  една партия не може да 
изземе правото на другата. 

Н. Енчева:    На какво основание ще казваме на партиите какво да правят? 
Съгласна съм, че така трябва да бъде, но нямаме право да им определяме 
квоти или да им казваме : ще лепите на 1/3 от определените места.  

М. Хинкова:   Ние само ще ги призовем към толерантност. 

Е. Куманова:  Да бъдат толерантни и да спазват закона. 

М. Хинкова:   Толерантността е част от правата и задълженията на всеки 
човек. 

М. Маркова: Предлагам да оставим   жалбата без уважение. Да укажем на 
всички партии и коалиции да спазват ИК. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. С   9  -  “за“ и  1 -   „против“ – 
Милена Хинкова, прието решение: 

                Решение № 55 / 09.03.2017 г. -  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  Жалба вх. 
№ 121/08.03.2017 г от Николай Василев Влаеско – кандидат за народен 
представител на КП „Движение Да, България“ относно допуснати нарушения на 
правилата за поставяне на рекламни и информационни материали. 

УКАЗВА на политическите партии и коалиции да спазват правилата на 
Изборния кодекс. 

- Вх. № 122 / 08.03.2017г. -  Писмо от Община Борово  относно 
гласуване на  избиратели  с   увредено зрение  или със затруднения в 
придвижването.  За сведение. 

-  Вх. № 123 / 08.03.2017г. – Писмо от ЦИК относно дистанционното 
обучение на членовете на РИК. За сведение. 

М. Маркова: Предлагам да поканим представители на Общините, 
представители на противопожарна служба  и представители на полицията да 
присъстват  на обучението. 

-  Вх. № 126 / 08.03.2017г. – Писмо от Кмета на Община Русе относно 
гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването. За сведение 

По т. 2 от дневния ред: 



 

 

М.Маркова: Обученията на Общините ще бъдат другата седмица, вероятно 
след вторник. Ще се организираме на четири лъча. За Русе датата за обучение 
на ръководствата на СИК ще бъде 20.03.2017г.  от 18.00ч.  в  Дома на 
културата. 

Обучението на членовете на РИК от ЦИК  е на 13.03.2017 г.  от 10.30ч. тук. 

 

                     Поради изчерпване на дневния ред М.Маркова закрива 
заседанието в 10.45 часа.           

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова : 

СЕКРЕТАР: 

Александър Корфонозов: 


