
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 № 2 

от проведено заседание на РИК Русе 
 
Днес, 09 април 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на 
РИК Русе. 
Заседанието бе открито в 18:40 ч. от Председателя на РИК Мирослава 
Маркова. 
Присъстват: М. Маркова, Д. Дивчева, Е. Заякова, Н. Енчева, З. Абазова, М. 
Петрова, Т. Михайлова, М. Хинкова, Е. Димитрова, А. Корфонозов, Н. 
Маринова, Й. Димитров, С. Михов, Люлин Матев 
Отсъстват: М. Ангелова 
 
Налице е  необходимия кворум за провеждане на заседание. 
 
Протоколът се води от Мария Петрова 
 

Дневен ред: 
1. Входяща кореспонденция 
2. Разни 

 
По първа точка от ДР 

Вх. № 1/29.03.2019 г. – Заповед на кмета на Община Две могили за 
образуване на избирателни секции. - За сведение 

Вх. № 2/01.04.2019 г. – Заповед на кмета на Община Иваново за образуване 
на избирателни секции. - За сведение 

Вх. № 3/02.04.2019 г. – Заповед на кмета на Община Ветово за образуване 
на избирателни секции. - За сведение 

Вх. № 4/04.04.2019 г. – Заповед на кмета на Община Две могили за 
определяне местата за обявяване на избирателните списъци - За сведение 

Вх. № 5/04.04.2019 г. – Заповед на кмета на Община Ценово за образуване 
на избирателни секции и определяне местата за обявяване на избирателните 
списъци - За сведение 

Вх. № 6/05.04.2019 г. – Заповед на кмета на Община Русе за образуване на 
избирателни секции, за обявяване на избирателните списъци и помещенията за 
съхраняване на бюлетините - За сведение 

Вх. № 7/084.04.2019 г. – Заповед на кмета на Община Сливо поле за 
определяне местата за обявяване на избирателните списъци, за образуване на 
избирателни секции  и местата за обявяване на избирателни списъци - За 
сведение 

Вх. № 8/09.04.2019 г. – Технически екип на областна администрация Русе и 
на общините в област Русе. Определяне на помещенията за съхраняване на 
бюлетини преди изборите и определяне тиража на бюлетините.  - За сведение 

Вх. № 9/09.04.2019 г. – Организационно- техническата подготовка по 
изборите за членове на ЕП - За сведение 
 
По втора точка от ДР 



М. Маркова – колеги, както знаете имаме възможност да си вземем двама 
експерти и четири техн. сътрудници, за да подпомагат нашата работа. Искам да 
предложа две момичета, една за техн. сътрудник и една за експерт.  
Предлагам за експерт Христина Емилова, тя е младо и способно момиче. 
Смятам, че трябва да и дадем шанс. 
За техн. сътрудник предлагам Виктория Димова. Тя също е младо момиче. 
Работила е администрацията и като счетоводител и поради тази причина също 
смятам, че ще успее да се справи с работата и да ни бъде полезна. 
М. Хинкова – аз също искам да предложа двама човека – един за техн. 
сътрудник и за експерт. За тех. експерт предлагам Стефка Караколева. Тя има 
богат опит с информационните технологии. Преподавател в РУ „А. Кънчев“.  
За техн. сътрудник предлагам едно младо момиче Мерлин Осман. Има 
бакалавърска и магистърска степен от Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите Пловдив, Филиал Русе. 
З. Абазова – аз бих желала да предложа едно младо момче, за тех. сътрудник. 
– Белгин Себайдинов. Икономист по образование, завършил е стопанска 
академия Свищов. 
 
М. Маркова –след като зададе въпрос дали има други предложения обобщи, че 
до момента имаме предложени трима технически сътрудника и двама експерти. 
Следва те да се явят утре след обяд, за да се срещна с тях и, ако всичко е 
наред, да поемат  своите задължения. 
Пристъпи се към гласуване и с 14 гласа „За“ и  0 гласа „Против“, РИК Русе прие 
следното решение 
Решение № 5-ЕП – РИК прие всички предложения за техн. сътрудници и 
Експерти.  
 
Заседанието бе закрито в 1855 от председателя М. Маркова 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мирослава Маркова 
 
СЕКРЕТАР: 
Милена Хинкова 

Изготвил протокола: 

Мария Петрова 


