РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 10
от проведено заседание на РИК - Русе
Днес, 11 май 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК Русе.
Заседанието бе открито в 14:14 ч. от Председателя на РИК Мирослава Маркова.
Присъстват: М. Маркова, З. Абазова, Е. Димитрова, А. Корфонозов, Й.
Димитров, Л. Матев, Ст. Михов, Т. Михайлова, Н. Енчева, Н. Маринова, Д. Дивчева, Е.
Заякова.
Отсъстват : М. Хинкова, М. Ангелова, М. Петрова.
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 „ - 12

„Против“ - 0

По първа точка от дневния ред:
Вх. № 81/09.05.2019 г. – ЦИК – Изх. № ЕП-15-52/09.05.2019г. - графици за
обучения на СИК за машинно гласуване – срок до 13.05.2019г. - за сведение.
Вх. № 82/09.05.2019 г. – Писмо № 03-00-08 от Областен управител на обл. Русе
относно инструкции на ЦИК за ПСИК - за сведение.
Вх. № 83/09.05.2019 г. – Писмо от ЦИК с указания за отпечатване на списъците
с кандидатските листи - за сведение.
Вх. № 84/09.05.2019 г. – Допълнителен тираж на бюлетини в изборите за
членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г. - за сведение.
Вх. № 85/09.05.2019 г. – Уведомление за изработка на 8бр. печати за комисиите
по чл.287, ал.7 от ИК - за сведение.
Вх. № 86/10.05.2019 г. – Предложение за промени в състави на СИК – Община
Русе от квотата на ПП ГЕРБ.
Рик – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:

„ЗА“ - 12

„Против“ - 0

Решение № 33 / 11.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК на територията
на Община Русе лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените
в приложението към предложението лица.

Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в
Районна избирателна комисия - гр. Русе.
Вх. № 87/10.05.2019 г. – Предложение за промени в съставите на СИК – с.
Голямо Враново, Общ. Сливо поле от квотата на ПП ГЕРБ.
Рик – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:

„ЗА“ - 12

„Против“ - 0

Решение № 34/11.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на
територията на Община Сливо поле членовете от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях
НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица.
Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в
Районна избирателна комисия - гр. Русе.
Вх. № 88/10.05.2019 г. - Предложение за промени в състави на СИК – общ. Русе
от квотата на Коалиция БСП за България.
Рик – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:

„ЗА“ - 12

„Против“ - 0

Решение № 35/11.05.2019г. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК на
територията на Община Русе лицата от квотата на Коалиция БСП за България и вместо
тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица.
Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в
Районна избирателна комисия - гр. Русе.
Вх. № 89/10.05.2019 г. – Писмо от кмета на общ. Сливо поле за определяне
местата за поставяне на агитационни материали. – за сведение.
Вх. № 90/10.05.2019 г. – Молба от Мерлин Мустафова Осман за освобождаване
от длъжността техн. сътрудник към РИК – Русе.
М. Маркова – Предлагам М. Осман да бъде освободена и очаквам предложение за нов
техн. сътрудник на нейно място.
Е. Заякова – Предлагам Виолета Атанасова Кисева, като секретар с многогодишен
опит и знания в областта на администрацията. Считам, че ще се справи със
задълженията.
М. Маркова – Предлагам Виолета Атанасова Кисева, да бъде назначена.
Пристъпи се към гласуване:

„ЗА“ - 12

„Против“ - 0

Решение № 36 / 11.05.2019г. 1. ОДОБРЯВА предложената промяна в състава на назначените с Р № 5-ЕП от
11.04.2019 година технически сътрудници.
2. ПРЕДЛАГА на Областния управител на Област Русе да прекрати сключения с
лицето МЕРЛИН МУСТАФОВА ОСМАН договор за длъжността технически
сътрудник към РИК –РУСЕ, считано от 09.05.2019 год.

3. ПРЕДЛАГА на Областния управител на Област Русе да назначи на длъжността
специалист-технически сътрудник лицето ВИОЛЕТА АТАНАСОВА КИСЕВА с
месечно възнаграждение от 560 лева и срок на договора до 14 дни от произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26.05.2019 г., със следните функции: води и изписва протоколите от заседанията на
РИК - Русе, подготвя приетите решения от комисията, завежда входящата и
изходяща кореспонденция, изпълнява и други задачи, поставени от Председателя и
Секретаря на комисията.
Вх. № 91/11.05.2019 г. – Писмо от Зам. Областен Управител на гр. Русе до ЦИК,
относно изработени торби за съхранение изборните книжа за нуждите на област Русе –
за сведение.
Вх. № 92/11.05.2019 г. – Указания от ЦИК до РИК и Областен Управител за
осигуряване на два броя от бланките чернови за всяка СИК – за сведение.
Вх. № 93/11.05.2019 г. – Жалба от Никола Стойчев, пълномощник на ПП ВОЛЯ
срещу Решение № 28/30.04.2019г. на РИК Русе.
М. Маркова запозна членовете на комисията със съдържанието на постъпилата жалба.
Л. Матев – Ние нямаме право да коментираме жалбата. Ще изпратим преписката до
Административния съд, след като е напълно окомплектована.
Вх. № 94/11.05.2019 г. – Заявление от Мирослав Петров Славчев за замени на
членове на СИК от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ в Община Русе.
Рик – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:

„ЗА“ - 12

„Против“ - 0

Решение № 37/11.05.2019г. - 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.
Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в
Районна избирателна комисия - Русе.
По втора точка от ДР
Няма разисквания
Заседанието бе закрито в 14:40 часа от председателя М. Маркова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Корфонозов
Изготвил протокола:
Нина Дякова
/техн. сътрудник/

