РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ

ПРОТОКОЛ № 8
от проведено заседание на РИК Русе
Днес, 30 април 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК – Русе, при следният дневен ред:
1. Входяща кореспонденция.
2. Разни
Присъстват: М. Маркова, Д. Дивчева, Е. Заякова, Н. Енчева, З. Абазова, Т. Михайлова,
М. Хинкова, Е. Димитрова, А. Корфонозов, Й. Димитров, Люлин Матев, М. Ангелова,
Ст. Михов, Л. Матев;
Отсъстват: Н. Маринова
Заседанието бе открито в 18:06 ч. от Председателя на РИК Мирослава Маркова.
Протоколът се води от Виктория Димова – техн.сътрудник
Председателят Мирослава Маркова открива заседанието на РИК Русе при наличие на
изискуемия кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с проекта за
дневен ред.
Гласували 14 члена на РИК Русе: „ЗА“ – 14
„ПРОТИВ“ – 0
Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред.
По първа точка от ДР
Вх. № 44/23.04.2019 г. – Предложение за състави на СИК от Община Ветово за
провеждане на избори за ЕП, насрочени за 26.05.2019 г.
М.Маркова обясни на членовете на комисията, че на консултацията са
присъствали представители на всички партии, но протоколът е подписан от всички
партии, освен от партия „Воля“.
М.Хинкова описа на членовете какви документи са постъпили и какви са
възраженията на партия „Воля“. Допълни, че представителите са стигнали до
споразумение, но накрая представителя на партия „Воля“ е отказал да подпише
протокола. Изпълнена е квотата на партията, но в някои секции имат по двама члена,
ако ги разместим, ще се наложи хора от едно населено място да пътуват до друго.
Моето предложение е да приемем съставите на СИК, както са подадени от кмета на
Община Ветово.
Е.Димитрова коментира, че както са подредени в момента членовете на партия
„Воля“ по СИК, също ще има хора, които ще пътуват от едно населено място до друго.
Смята, че не е редно в една комисия да има двама члена, а в друга да няма
представители на същата партия. Допълни, че контактува с членове на други РИК и те
са постигнали съгласие по този въпрос още на 25.04.2019 г.
Н.Енчева добави, че при отказ да се подпише протокола е следвало да
представят мотиви за него.

М.Маркова предложи да се гласува проект на решение за назначаване на СИК
на територията на Община Ветово по предложението на кмета на Община Ветово от
19.04.2019 г.
Пристъпи се към гласуване и с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ 1 - Е. Димитрова,
РИК Русе прие предложението.
Рeшение №27/30.04.2019 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните
избирателни комисии в Община Ветово при произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложен
списък, на разположение в РИК Русе и неразделна част от настоящото решение.
Вх.№49/24.04.19 г. - Предложение за състави на СИК от Община Две Могили за
провеждане на избори за ЕП, насрочени за 26.05.2019 г.
М.Маркова запозна членовете на комисията с предложението на кмета на
Община Две Могили от проведени консултации, като допълни, че протоколът отново
не е подписан от партия „Воля“.
Допълни, че възраженията са същите както при Община Ветово. Предложи да се
гласува проект на решение за назначаване на СИК на територията на Община Две
Могили по предложението на кмета на Две Могили от 17.04.2019 г.
Пристъпи се към гласуване и с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ - 1- Е.
Димитрова, РИК Русе прие предложението.
Рeшение №28/30.04.2019 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните
избирателни комисии в Община Две могили при произвеждане на изборите за членове
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложен
списък, на разположение в РИК Русе и неразделна част от настоящото решение.
Вх. № 51/24.04.2019 г. - Предложение за състави на СИК от Община Борово за
провеждане на избори за ЕП, насрочени за 26.05.2019 г.
М.Маркова запозна членовете на комисията с предложението на кмета на
Община Борово от проведени консултации. Предложи да се гласува проект на решение
за назначаване на СИК на територията на Община Борово по предложението на кмета
на Община Борово от 17.04.2019г.
Пристъпи се към гласуване и с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ -1- Е. Димитрова,
РИК Русе прие предложението.
Рeшение №29/30.04.2019 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните
избирателни комисии в Община Борово при произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложен
списък, на разположение в РИК Русе и неразделна част от настоящото решение.
Вх. № 54/24.04.2019 г. – Предложение за състави на СИК от Община Ценово за
провеждане на избори за ЕП, насрочени за 26.05.2019 г.

М.Маркова запозна членовете на комисията с предложението на кмета на
Община Ценово от проведени консултации. Предложи да се гласува проект на решение
за назначаване на СИК на територията на Община Ценово по предложението на кмета
на Община Ценово от 17.04.2019г.
Пристъпи се към гласуване и с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ -1- Е. Димитрова,
РИК Русе прие предложението.
Рeшение №30/30.04.2019 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните
избирателни комисии в Община Ценово при произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложен
списък, на разположение в РИК Русе и неразделна част от настоящото решение.
Вх. № 58/30.04.2019 г. – писмо от зам. областен управител на град Русе, относно
осигуряване на помещения за нуждите на РИК Русе. – за сведение
Заседанието бе закрито в 18:24 ч. от председателя М. Маркова
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова
СЕКРЕТАР:
Милена Хинкова
Изготвил протокола:
Виктория Димова

