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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 № 24 

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, Елица Куманова, Милена Хинкова , Надежда Енчева, Александър Корфонозов, 
Наталия Маринова , Десислава  Дивчева и Ибрям Гаваз 
ОТСЪСТВАТ: Силвия Кръстева, Тодорина Михайлова 
 

Заседанието е открито в 10.50 ч. и председателствано от  Мирослава Маркова 
– Председател на комисията 

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

наличие на изискуемия кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с 
проекта за дневен ред. 

 
Гласували 11 члена на РИК Русе:     „ЗА“ – 11            „ПРОТИВ“ – 0 

Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 

 
По т. 1 от дневния ред: 
 
- Вх.№ 263 / 22.03.2017г. -  – Заявление за първоначална регистрация на 

застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 
26.03.2017 г.  от КОАЛИЦИЯ БСП за България 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

 Решение №131  / 22.03.2017 г. - РЕГИСТИРА  19бр. застъпници на 
кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ БСП за България в Деветнадесети изборен район 
– Русенски при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 г, съгласно приложен списък – неразделна част от настоящото решение. 

   - Вх.№ 264 / 22.03.2017 г. -  Заявление за първоначална регистрация на 
застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 
26.03.2017 г.  от КОАЛИЦИЯ БСП за България 
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Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

  Решение №132  / 22.03.2017 г. - РЕГИСТИРА  11бр. застъпници на 
кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ БСП за България в Деветнадесети изборен район 
– Русенски при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 г, съгласно приложен списък – неразделна част от настоящото решение. 

   - Вх.№ 265 / 22.03.2017 г. -  Заявление за  регистрация на упълномощени 
представители на кандидатска листа за изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. от КП БСП за БЪЛГАРИЯ. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“   

Решение №133  / 22.03.2017 г. - ПУБЛИКУВА списък с 2 бр. упълномощени 
представители на КП БСП за БЪЛГАРИЯ, които да представляват партията в 
изборния ден при произвеждане  на изборите за народни представители на 26 март 
2017 г. 

- Вх.№ 266/ 22.03.2017 г. -  Писмо от Областния управител на Русе за 
изработване на списък / табло / с имената и номерата на кандидатите по 
кандидатски листи на ПП и Коалиции – за сведение. 
 

- Вх.№ 267 / 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Русе от квотата на БСП лява България. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

Решение №134  / 22.03.2017 г.  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и вместо тях 
НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица. 

-  Вх.№ 268 / 22.03.2017 г. -  – Заявление за първоначална регистрация на                        
застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. от ДПС. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

          Решение №135  / 22.03.2017 г. – РЕГИСТИРА  5 бр. застъпници на 
кандидатска листа ПП ДПС в Деветнадесети изборен район – Русенски при 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г, съгласно 
приложен списък – неразделна част от настоящото решение. 

    -     Вх.№ 269 / 22.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на  ДПС. 

 Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа - 
„против“   се прие: 
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 Решение № 136 / 22.03.2017 г. - ПУБЛИКУВА списък с 5 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. 
 
- Вх.№ 270 / 22.03.2017 г. -  – Заповед на Областния управител за технически екип 

в изборния ден – за сведение. 
- Вх.№ 271 / 22.03.2017 г. -  Писмо от Комплексен онкологичен център за 

образуване на избирателна секция. – за сведение. 
- Вх.№ 272 / 22.03.2017 г. -  Заповед от Дом за лица с физически увреждания 

„Милосърдие“ за образуване на избирателна секция.- за сведение. 
- Вх.№ 273 / 22.03.2017 г. -  Заповед от УМБАЛ – Русе за образуване на 

избирателна секция.– за сведение 
- Вх.№ 274 / 22.03.2017 г. -  -  Заявление за първоначална регистрация на 

застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. от КП “Обединение ДОСТ“ . 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“   
се прие: 

Решение №137  / 22.03.2017 г. - РЕГИСТИРА  127 бр. застъпници на 
кандидатска листа на коалиция „Обединение ДОСТ“ в Деветнадесети изборен район 
– Русенски при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 
2017 г, съгласно приложен списък – неразделна част от настоящото решение. 

- Вх.№ 275 / 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Ветово от квотата на ПП ГЕРБ. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

 Решение №138  / 22.03.2017 г.  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Ветово лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях  НАЗНАЧАВА 
посочените в приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 276/ 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Сливо поле от квотата на КП „Реформаторски блок“  . 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

 Решение №139  / 22.03.2017 г.  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Сливо поле лицата от квотата на КП „Реформаторски блок“ и вместо тях 
НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 277 / 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Русе от квотата на КП „Реформаторски блок“  . 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 



4 

 

Решение №140  / 22.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на КП „Реформаторски блок“ и вместо тях 
НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 278 / 22.03.2017 г. - Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Бяла от квотата на КП „Реформаторски блок“  . 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

     Решение №141  / 22.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Бяла лицата от квотата на КП „Реформаторски блок“ и вместо тях 
НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 279 / 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Русе от квотата на ПП“ АТАКА“. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

 Решение №142  / 22.03.2017 г.  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на ПП Атака и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените 
в приложението лица. 

        Вх.№ 280 / 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Русе от квотата на ПП ДПС. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

    Решение №143/ 22.03.2017 г.   ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 
приложението лица. 

        Вх.№ 281 / 22.03.2017 г.  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Русе от квотата на КП „ББЦ“. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

  Решение 144  / 22.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на КП ББЦ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 
приложението към предложението лица. 

        Вх.№ 282 / 22.03.2017 г. - Предложение за замяна в състава на СИК за Община 
Ветово от квотата на КОАЛИЦИЯ „ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ .  

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа - „против“  
се прие: 

    Решение №145 / 22.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Ветово лицето от квотата на КОАЛИЦИЯ“ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ и вместо 
него НАЗНАЧАВА посоченото в приложението към предложението лица. 
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       Вх.№ 283 / 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Сливо поле от квотата на ПП ГЕРБ.  

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

        Решение №146 / 22.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Сливо поле лицето от квотата на ПП ГЕРБ и вместо него  НАЗНАЧАВА 
посоченото в приложението към предложението лице. 

-    Вх.№ 284 / 22.03.2017 г. Жалба от К „ Обединени патриоти“ за поставяне на 
агитационни материали в кв. „Чародейка“ в гр. Русе от КП „Обединение ДОСТ“ , 
на нерегламентирани места. 
- М. Маркова – вчера ме информираха от телевизия „TVN“ по същия 
казус.Отговорът ми беше, че сме колективен орган и на заседание ще вземем 
колективно решение. 
-   М.Хинкова – в жалбата не е посочен конкретен извършител. Необходимо е да 
направим указание до кмета  на община Русе, според закона, за премахване на 
агитационните  материали. 
- Ш.Еюб -  да отидем да видим. 
- Ал.Корфонозов – няма причина да ходим, тъй като жалбата постъпи преди 20 
минути. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

        Решение №147 / 22.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  вх. № 
284/23.03.2017 г. от Асен Даскалов – упълномощен представител на Коалиция 
„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ относно поставяне на 
агитационни материали не на определените за това места, поради невъзможност да 
бъде установен конкретен извършител на деянието. 

УКАЗВА на КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ да премахне агитационните материали 
на местата, посочени в жалбата. 

     - Вх.№ 285 / 22.03.2017 г. Предложение за замени в състава на СИК за Община 
Иваново от квотата на ПП ГЕРБ.  

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

          Решение №148  / 22.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Иваново лицето от квотата на ПП ГЕРБ и вместо него  НАЗНАЧАВА 
посоченото в приложението към предложението лице. 

 
По втора точка от ДР: 
- М.Маркова – предлагам обсъждане на оперативния план за организация на 
работата в РИК на 26.03.2017г. 
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Колегите са се постарали и планът е  добре изготвен. 
Можем да си помогнем на 26.03.2017г като назначим допълнително технически 
сътрудници.За нас са определени още 3 технически сътрудници.Аз предлагам – 
Искра Нейкова,Светлина Колева. 
-Д.Дивчева – предлагам – Йоанна Димитрова 
-М.Ангелова – предлагам – Галина Иванова 
-Ал.Корфонозов – да оставим гласуването за днешното по – късно заседание. 

-  
Вх.№ 286 / 22.03.2017 г. -  Предложение за замени в състава на СИК за 

Община Иваново от квотата на ПП ДПС. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 гласа „против“  
се прие: 

    Решение №149/ 22.03.2017 г. -   ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Иваново лицата от квотата на ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА 
посочените в приложението лица. 

 
Поради изчерпване на дневния ред М.Маркова закрива заседанието в 11.25 часа. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мирослава Маркова  
 
СЕКРЕТАР : 
Десислава Дивчева 
 


