РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 9
от проведено заседание на РИК - Русе
Днес, 08 май 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК Русе.
Заседанието бе открито в 17:07 ч. от Председателя на РИК Мирослава Маркова.
Присъстват: М. Маркова, З. Абазова,
М. Хинкова, Е. Димитрова, А.
Корфонозов, Й. Димитров, Л. Матев, Ст. Михов, М. Петрова , Н. Енчева, Н. Маринова
Отсъстват : Д. Дивчева, Е. Заякова, Т. Михайлова, М. Ангелова
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Протоколът се води от Нина Дякова – техн.сътрудник
Дневен ред:
1. Входяща кореспонденция
2. Разни
Гласували : „ЗА „ - 11
„Против“ - 0
В заседанието се включва М. Ангелова.
По първа точка от ДР
Вх. № 59/02.05.2019 г. – Оферта за билбордове за предизборна кампания на
Евроизбори 2019г. - за сведение.
Вх. № 60/03.05.2019 г. – Промени в системата на ЦИК и РИК - за сведение.
Вх. № 62/03.05.2019 г. – Писмо от ЦИК до РИК за всички регистрирани СИК
/инструкции/ - за сведение.
Вх. № 63/03.05.2019 г. – Писмо от Областна администрация Русе за изработка на
кутии за отрязъци от бюлетини - за сведение.
Вх. № 64/03.05.2019 г. – Предложение за промяна в съставите на СИК в Община
Русе от квотата на КП „Обединени патриоти“.
РИК – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:

„ЗА“ - 12

„Против“ - 0

Решение № 31- ЕП/03.05.2019 г. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в
Община Русе лицата от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ и вместо тях
НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица.

Вх. № 65/03.05.2019 г. – Жалба до ЦИК от ПП „ Воля“ относно назначаване
поименния състав на СИК Ветово. Преписката е изпратена до ЦИК.
Вх.№ 66/03.05.2019 г. – Жалба до ЦИК от ПП „ Воля“ относно назначаване
поименния състав на СИК Две могили. Преписката е изпратена до ЦИК.
Вх.№ 67/03.05.2019 г. – Жалба до ЦИК от ПП „ Воля“ относно назначаване
поименния състав на СИК Борово. Преписката е изпратена до ЦИК.
Вх.№ 68/03.05.2019 г. – Жалба до ЦИК от ПП „ Воля“ относно назначаване
поименния състав на СИК Ценово. Преписката е изпратена до ЦИК.
Вх.№ 69/03.05.2019 г.- Писмо от ЦИК относно консултации за попълване
съставите на ПСИК - за сведение.
Вх.№ 70/06.05.2019г. – Коригирани ЕГН за членове на СИК-Русе от БСП за
България - за сведение.
Вх. № 71/08.05.2019 г. – Писмо от кмета на Община Русе за секции за гласуване
на хора с увредено зрение или със затруднения в предвижването – отлага
разглеждането за следващо заседание при получаване на информация от всички
общини на територията на 19 изборен район.
Вх. № 72/08.05.2019 г. – Писмо от ЦИК с указания за одобряване на
предпечатни образци на бюлетините - за сведение
Вх. № 73/08.05.2019 г. – Писмо от кмета на Община Бяла за секции за гласуване
на хора с увредено зрение или със затруднения в предвижването - отлага разглеждането
за следващо заседание при получаване на информация от всички общини на
територията на 19 изборен район.
Вх. № 74/08.05.2019 г. – Писмо от Областния управител на Област Русе до ЦИК
за допълнителен тираж на бюлетините - за сведение.
Вх. № 75/08.05.2019 г. – Писмо от ЦИК до Областния управител на Област Русе
за изпращане на информация за адрес за доставка на бюлетините - за сведение.
Вх. № 76/08.05.2019 г. – Писмо от ЦИК до Гл. секретар на МС със справка за
тиража на бюлетините - за сведение
Вх. № 77/08.05.2019 г. – Писмо от ЦИК до РИК със с информация от БНБ за
отпечатване на бюлетините - за сведение
Вх. № 78/08.05.2019 г. – Писмо от ЦИК до РИК за генериране на бюлетините
по райони в Уеб системата с електронен подпис на РИК
М. Маркова предлага броя на бюлетините за 19 изборен район да бъде
съобразен с броя на гласоподавателите според справката предоставена в писмо от ЦИК.
М.
Хинкова
предлага
по
входящата
кореспонденция
с
№
74,76,77,78/08.05.2019г. РИК - Русе да постанови общо решение относно одобряване на
предпечатния образец на бюлетината и тиража. Поддържам предложението на

председателя М. Маркова за брой бюлетини, съобразен с броя на гласоподавателите
според ГРАО.
РИК – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:

„ЗА“ - 12

„Против“ - 0

Решение № 32- ЕП/03.05.2019 г. ОДОБРЯВА предпечатния образец на
бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г. и тираж от 238 437 бр. бюлетини за отпечатване.
Вх. № 79/08.05.2019 г. –Писмо от ЦИК
бюлетините по райони - за сведение.

до РИК за заявения тираж на

По втора точка от ДР
Няма разисквания
Заседанието бе закрито в 17:22 часа от председателя М. Маркова
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова
СЕКРЕТАР:
Милена Хинкова
Изготвил протокола:
Нина Дякова
/техн. сътрудник/

