
 

 

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 № 11 

от проведено заседание на РИК - Русе 

 
Днес, 13 май 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на 

РИК Русе. 

Заседанието бе открито в  18:04 часа от Председателя на РИК Мирослава Маркова. 

 

Присъстват: М. Маркова, ,  М. Хинкова, , А. Корфонозов,  Й. Димитров,   

Л. Матев,  , Н. Енчева, Н. Маринова, Д. Дивчева, Е. Заякова, Т. Михайлова,  

М. Ангелова 

Отсъстват : М. Петрова, З. Абазова, Е. Димитрова, Ст. Михов 

Налице е  необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 

Протоколът се води от Виктория Димова – техн.сътрудник 

 

Дневен ред: 

 

1. Входяща кореспонденция 

2. Разни 

 

Гласували :   „ЗА „ - 11          „Против“  - 0 

 

По първа точка от дневния ред 

 

 

Вх. № 96/13.05.2019 г. – Писмо от ЦИК до РИК за организиране на предаването 

и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини. 

М. Маркова - Запознах ви с писмотo и предлагам да вземем решение, в което да 

определим хората, които да приемат, предадат и транспортират бюлетините за избори 

на ЕП от печатницата на БНБ АД. Моето предложение е това да са: председателя на 

РИК - М.Маркова и зам. председателя на РИК – Александър Корфонозов. 

 

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:  „ЗА“ - 11  „Против“ – 0 

 

1. Решение №  38  - ЕП/13.05.2019 г. - УПЪЛНОМОЩАВА Мирослава 

******** Маркова – председател на РИК – Русе, ЕГН **********, тел. за 

връзка ********  и Александър *********  Корфонозов – зам. председател на РИК – 

Русе, ЕГН ********, тел. за връзка ******, излъчени от различни партии и коалиции, да 

приемат от Печатницата на БНБ АД хартиените бюлетини за 19-ти район - Русенски 

при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. и осъществят контрол при предаването, приемането, 

транспортирането и доставката на бюлетините. 

2. Упълномощените лица имат право да подписват необходимите 

документи, включително и приемо - предавателни протоколи. 



 

 

3. В изпълнение на дадените от ЦИК указания, в срок до 14.05.2019 г. да се 

изпрати писмо по електронната поща до Печатницата на БНБ АД, с копие до ЦИК, 

съдържащо трите имена, ЕГН и телефонен номер на упълномощените лица.  

 

 

            Вх. № 97/13.05.2019 г. – Предложение за промяна на 1(един) член на СИК в 

Община Бяла от квотата на ПП „Воля”.  

 

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:  „ЗА“ - 11  „Против“ - 0 

 

Решение № 39 - ЕП/13.05.2019 г. ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 

Община Бяла лицето от квотата на ПП „ВОЛЯ“ и вместо него НАЗНАЧАВА 

посоченото в приложението към предложението лице. 

Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в 

Районна избирателна комисия  - Русе. 

 

Вх.№  98/13.05.2019 г. – Писмо от кмета на Община Ценово за разполагане на 

всички избирателни секции на 1-ви етаж.  Посочва се адрес и телефон за заявки за 

оказване на помощ при придвижване - за сведение. 

Вх.№ 99/13.05.2019 г. – Заповед № РД-06-105/13.05.2019г. от Яна Илиева – 

Административен ръководител – Районен прокурор при Районна прокуратура – Русе за 

определяне на дежурни прокурори и съдебни служители в Районна прокуратура – 

гр.Русе за предизборния ден(25.05.2019г.) и деня на провеждане на избори за членове 

на ЕП от РБ(26.05.2019г.) - за сведение. 

Вх.№ 100/13.05.2019г. – Писмо от Община Две Могили с изх.№ 

2559/13.05.2019г., относно секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения 

с придвижването - за сведение. 

Вх.№ 101/13.05.2019 г. – Писмо от Община Две Могили с изх.№ 

2560/13.05.2019г., относно гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия - за сведение. 

Вх.№ 102/13.05.2019 г. – Писмо от Община Две Могили с изх.№ 

2561/13.05.2019г., относно оповестяване на мерки за избирателите с увреждания - за 

сведение. 

Вх.№  103/13.05.2019 г. – Заповед № РД 11-179/11.05.2019г. на кмета на Община 

Бяла относно образуване на подвижна избирателна секция(ПСИК) на територията на 

Община Бяла - за сведение. 

Вх. № 104/13.05.2019 г.  – Предложение за промени в съставите на СИК – Общ. 

Русе от квотата на ПП ГЕРБ. 

Рик – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:  „ЗА“ - 11  „Против“ - 0 

 

Решение № 40  - ЕП/13.05.2019 г.  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. 

 



 

 

По втора точка от Дневния Ред 

 

Няма разисквания 

 

Заседанието бе закрито в  18:12  часа
 
от председателя М. Маркова 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова 

 

СЕКРЕТАР: 

Милена Хинкова 

Изготвил протокола: 

Виктория Димова 

/техн. сътрудник/ 

 


