РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 6
от проведено заседание на РИК Русе
Днес, 24 април 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК Русе.
Заседанието бе открито в 15:55 ч. от Председателя на РИК Мирослава
Маркова.
Присъстват : М. Маркова, Н. Енчева, З. Абазова, М. Петрова, Т. Михайлова, М.
Хинкова, Е. Димитрова, А. Корфонозов, Н. Маринова, Й. Димитров, С. Михов, ;
Отсъстват : Д. Дивчева, Е. Заякова, Л. Матев, М. Ангелова;
Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.
Протоколът се води от Билгин Бедриев – техн.сътрудник
Дневен ред:
1. Входяща кореспонденция.
2. Решение относно проведен жребий за определяне на реда за
представяне на кандидатите на партиите, коалициите и
инициативните комитети в диспутите по регионален телевизионен
център на БНТ 2 – Русе в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019г.
3. Назначаване съставите на секционни избирателни комисии.
4. Разни.
След като, Председателят запозна членовете с Дневният ред, предложи
изменение - т.3 да отпадне и да не се разглежда в днешното заседание, а това
да стане на следващото заседание.
Гласували : 11 - „ЗА „

0 - „Против „

По първа точка от ДР
Вх. № 31/19.04.2019 г. – Писмо от ЦИК с Указания на комисията за защита на
личните данни. - За сведение
Вх. № 32/19.04.2019 г. – Писмо от зам. Министър председател – Томислав
Дончев, чрез Областна Администрация, относно организационно техническата
подготовка на изборите за членове на ЕП на Република България на 26 май
2019г. - За сведение
М. Ангелова се включва в 16:00 в заседанието.
Вх. № 33/19.04.2019 г. – Писмо с тарифи за отразяване на предизборна
кампания – Радио „Вероника“. - За сведение

Вх. № 34/19.04.2019 г. – Писмо с тарифи за отразяване на предизборна
кампания – Радио „1“. - За сведение
Вх. № 35/22.04.2019 г. – Указания за РИК при обработване и защита на
лични данни в изборите за членове на ЕП на Република България на 26 май
2019г. - За сведение
Вх. № 36/22.04.2019 г. – списък с адреси и номера на секции на Област Русе.
- За сведение.
Вх. № 37/22.04.2019 г. – Тарифа за излъчване на предизборна кампания на
Лед Екран, разположен на кръстовище „ОЛИМП“ – гр. Русе (За Реклама). - За
сведение
Вх. № 38/22.04.2019 г. – Тарифа за излъчване на предизборна кампания на
Лед Екран, разположен на кръстовището с ул. „П.Д.Петков“ и „Г.С.Раковски“ –
гр. Русе (За Реклама). - За сведение
Вх. № 39/22.04.2019 г. – Жалба от Елена Иванова – пълномощник на
политическа партия „ВОЛЯ“ до РИК – гр.Русе, отнасяща се за СИК – гр. Ветово.
М. Хинкова – От така представената Жалба, към момента нямаме решение за
назначаване на СИК, независимо от изложените в жалбата аргументи. След
като приемем решение за назначаване на СИК, тогава могат да се обсъждат
изложените доводи в жалбата.
Н. Енчева – В конкретния случай следва да се остави без разглеждане.
М. Маркова – Аз съм съгласна с мнението на г-жа Хинкова.
Е. Димитрова – Ще се разглежда ли впоследствие тази жалба или трябва
отново да се подаде нова жалба?
М. Хинкова – Може да се подаде жалба, след като РИК – Русе излезе с
Решение за назначаването на СИК.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 11
„ПРОТИВ“ – 1 (Е. Димитрова)
РИК - Русе прие жалбата да се остави без разглеждане с Решение № 19ЕП.
Вх. № 40/22.04.2019 г. – Жалба от Ивайло Иванов Игнатов – пълномощник
на политическа партия „ВОЛЯ“ до РИК – гр.Русе, отнасяща се за СИК – гр. Две
Могили.
След като председателят запозна членовете с жалбата, предложи да се остави
също без разглеждане, тъй като жалбата е аналогична на предходната.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 11
„ПРОТИВ“ – 1 (Е. Димитрова)
РИК - Русе прие жалбата да се остави без разглеждане с Решение № 20ЕП.
Вх. № 41/22.04.2019 г. – Жалба от Огнян Георгиев Георгиев –
пълномощник на политическа партия „ВОЛЯ“ до РИК – гр.Русе, отнасяща
се за СИК – гр. Борово.

Председателят запозна членовете със съдържанието на жалбата и предложи
също да се остави без разглеждане, тъй като е аналогична на първата жалба.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 11
„ПРОТИВ“ – 1 (Е. Димитрова)
РИК - Русе прие жалбата да се остави без разглеждане с Решение № 21ЕП.
Вх. № 42/22.04.2019 г. – Жалба от Огнян Георгиев Георгиев – пълномощник
на политическа партия „ВОЛЯ“ до РИК – гр.Русе, отнасяща се за СИК – гр.
Ценово.
Председателят запозна членовете със съдържанието на жалбата и предложи
също да се остави без разглеждане, тъй като е аналогична на първата жалба.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 11
„ПРОТИВ“ – 1 (Е. Димитрова)
РИК - Русе прие жалбата да се остави без разглеждане с Решение № 22ЕП.
Вх. № 43/22.04.2019 г. – Информация за предприетите мерки от Община
Иваново, позволяващи на избиратели с увредено зрение или затруднено
придвижване да гласуват на изборите за членове на ЕП на Република България
на 26 май 2019г. - За сведение
Й. Димитров: Да се отдели в отделна папка.
М. Маркова: Прав е колегата, тъй като излизаме с отделно решение за
секциите, които са предназначени за избиратели с увредено зрение или
затруднено придвижване.
Вх. № 44/23.04.2019 г. – Писмо и протокол от кмета на Община Ветово,
относно проведени консултации за назначаване съставите на СИК.
Вх. № 45/24.04.2019 г. – Писмо и копие от Заповед № 399/23.04.2019г. на
кмета на Община Две Могили, относно определяне местата за поставяне на
агитационни материали за провеждане изборите за членове на ЕП на
Република България на 26 май 2019г. - За сведение
Вх. № 46/24.04.2019 г. – Писмо от кмета на Община Ценово, с което
уведомява, че няма подадени декларации за вписване граждани на друга
държава членка на ЕС и няма изготвен избирателен списък част II, за
предстоящите избори за членове на ЕП на Република България на 26 май
2019г. - За сведение
Вх. № 47/24.04.2019 г. – Писмо от Областна администрация – гр. Русе,
относно подготовка и произвеждане на изборите за ЕП от Р. България на
26.05.2019г. - заявка за изработка на торби. - За сведение
Вх. № 48/24.04.2019 г. – Писмо от Община Русе, относно проведени
консултации за назначаване на Секционните избирателни комисии.
Вх. № 49/24.04.2019 г. – Предложение от Община Две Могили по чл.91, ал. 8
и 9 от Изборния Кодекс за изискуеми документи от проведени консултации с
местни ръководства на праламентарно представените партии и коалиции.

Вх. № 50/24.04.2019 г. – Предложение от кмета на Община Бяла за състава
на Секционните избирателни комисии.
Вх. № 51/24.04.2019 г. – Предложение от кмета на Община Борово, относно
назначаване на Секционните избирателни комисии за провеждане избори на
членове на ЕП от Р.България на 26.05.2019г.
Вх. № 52/24.04.2019 г. – Заповед № 172/22.04.2019г. от кмета на Община
Борово, във връзка с провеждане на избори за членове на ЕП на Република
България на 26 май 2019г. - За сведение
Вх. № 53/24.04.2019 г. – Предложение от кмета на Община Сливо Поле,
относно назначаване на Секционните избирателни комисии за произвеждане на
избори за членове на ЕП от Р.България на 26.05.2019г.
Вх. № 54/24.04.2019 г. – Предложение от кмета на Община Ценово, относно
назначаване на Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори
за членове на ЕП от Р.България на 26.05.2019г.
М. Хинкова: Искам да предложа всички предложения на кметовете на Общини,
относно назначаването на СИК с входящи номера: № 44/23.04.2019г.; №48, 49,
50, 51, 53, 54 от 24.04.2019г. да бъдат отложени за разглеждане след
следващото заседание.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 12
„ПРОТИВ“ – 0
РИК - Русе прие предложението на г-жа Хинкова.
По втора точка от ДР
Председателя на РИК - Русе, запозна членовете на комисията с
проект за решение, относно проведен жребий за определяне на реда за
представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните
комитети в диспутите по регионален телевизионен център на БНТ 2 – Русе
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019г.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 12
„ПРОТИВ“ – 0
РИК - Русе прие Решение №18 -ЕП.
По трета точка от ДР
М. Маркова: Понеделник 29.04.2019г. от 14:00 часа ще имаме заседание.
Заседанието бе закрито в 1625 от председателя М. Маркова
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова
СЕКРЕТАР:
Милена Хинкова
Изготвил протокола:
Билгин Бедриев /техн.сътрудник/

