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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 № 25 

от проведено заседание на РИК Русе 
 

Днес, 23.03.2017  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, Миглена Ангелова, Йордан Димитров, Шейнур 
Еюб, Ибрям Гаваз, Елица Куманова, Милена Хинкова, Надежда Енчева, Силвия 
Кръстева , Александър Корфонозов, Тодорина Михайлова и Наталия Маринова 
ОТСЪСТВА :  Десислава Дивчева 
 

Заседанието е открито в 1505 ч. и председателствано от  Мирослава Маркова 
– Председател на комисията 

Протоколът се води от  Рюкие Силянова и Нина Дякова 
 
Председателят Мирослава Маркова открива заседанието на РИК Русе при 

наличие на изискуемия кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с 
проекта 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.№ 287 / 23.03.2017г. -  – Писмо от „ Галъп Интернешънъл Болкан“ за 

паралелно преброяване  в деня на изборите и Exit Pooll – за сведение 
- Вх.№ 288 / 23.03.2017 г. -  – Писмо от „Сова Харис“ за провеждане на 

социологическо проучване в деня на изборите – за сведение 
- Вх.№ 289 / 23.03.2017г. -  – Писмо от Агенция „Маркет Линкс“ ООД за 

провеждане на социологическо проучване на 26.03.2017г.– за сведение 
- Вх.№ 290 / 23.03.2017 г. -  Предложение за регистрация на упълномощени 

представители на ПП  ДПС. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

Решение №150  / 23.03.2017 г. ПУБЛИКУВА списък с 3 бр. упълномощени 
представители на ПП ДПС, които да представляват партията в изборния ден при 
произвеждане  на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

 



2 

 

Вх.№ 291 / 23.03.2017 г. -  Заповед на началника на РС „ИН-Русе“ за 
образуване на СИК в ареста. 

М.Маркова – колеги предлагам, ако са дошли всички писма да вземем  
решение за определяне на допълнителни СИК от 19 - МИР  за всички постъпили 
предложения . 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

 Решение №151  / 23.03.2017 г. - ОПРЕДЕЛЯ единната номерация за всяка от 
допълнителните избирателни секции в Деветнадесети район - Русенски за 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017.., съгласно 
поредността на получените и описани по-горе заповеди, както следва: 
 

№ 19 27 00 214 –в ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ 
ЕООД 
№ 19 27 00 215 – в МБАЛ МЕДИКА РУСЕ ООД 
№ 19 27 00 216 – в арест Русе към сектор „Арести“ 
№ 19 27 00 217 – в МБАЛ РУСЕ АД 
№ 19 27 00 218–  в Комплексен онкологичен център – Русе 
ЕООД 
№ 19 27 00 217 – в ДПЛФУ  „Милосърдие“ 

 
 

Вх.№ 292 / 23.03.2017 г. -  Писмо от кмета на община Иваново за определяне 
на състава на комисията за предаване на изборните книжа от СИК на РИК – за 
сведение 

 Вх.№ 293 / 31.03.2017 г. - Списък на упълномощените представители от ПП 
ВОЛЯ.  

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 гласа - „против“  
се прие: 

 Решение № 152 / 23.03.2017 г. - ПУБЛИКУВА списък с 110 бр. упълномощени 
представители на ПП ВОЛЯ, които да представляват партията в изборния ден при 
произвеждане  на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

 
 

     Вх.№ 294 / 23.03.2017 г. -  – Писмо от Областния управител относно 
оперативен план за организация на работата на 26.03.2017г. -  за сведение 
     Вх.№ 295 / 23.03.2017 г. -  – Списък на упълномощените представители   от  
ПП  ГЕРБ  за община Ветово. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 
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 Решение №153  / 23.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА на интернет страницата на 
РИК Русе списък с 21 бр. упълномощени представители на ПП ГЕРБ в  19 - МИР.   

 

 

По втора точка от ДР: 
М.Маркова: Предлагам поотделно да гласуваме кандидатите за допълнителни 
технически сътрудници.Всеки член от комисията, издигнал кандидатура, поддържа 
предложението си. Затова предлагам да гласуваме по реда на постъпване на 
кандидатурите от предното заседание. 
Гласуване:  
За Светлина Колева – 12   „за“      0 „против“ 
За Искра Нейкова    -   12   „за“                  0 “против“ 
За Галина Иванова   -    1 “ за“  - М.Ангелова 11“против“ 
За Йоана Димитрова-11  “за“            1“против“ - М.Ангелова 
Прие се    

Решение № 154: 
1. Предлага на Областния управител на Област Русе да назначи като 

сътрудници: СВЕТЛИНА КОЛЕВА, ЙОАНА ДИМИТРОВА, ИСКРА НЕЙКОВА с 
еднократно възнаграждение в размер на 90 лв. и срок на договора до приключване 
работата по подготовка и окомплектоване на книжата, предназначени за предаване 
от РИК в ЦИК при произвеждане на изборите за за народни представители на 26 
март 2017  

2. Сътрудниците са със следните функции: подпомагане дейността на РИК в 
изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката 
на книжата за предаване от РИК в ЦИК при произвеждане на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 

3. Копие от решението да се изпрати на Областна администрация Русе за 
сключване на договор с посочените лица за период до приключване работата по 
подготовка и окомплектоване на книжата, предназначени за предаване от РИК в ЦИК 
при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Поради изчерпване на дневния ред М.Маркова закрива заседанието в 15.20 часа. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мирослава Маркова  
 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ : 
Ал.Корфонозов: 
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