РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 12
от проведено заседание на РИК - Русе
Днес, 15 май 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК Русе.
Заседанието бе открито в 18:02 часа от Председателят на РИК Мирослава
Маркова.
Присъстват: М.Маркова, З. Абазова, Е. Димитрова, А. Корфонозов, Й.
Димитров, Л. Матев, Ст. Михов, Т. Михайлова, Н. Енчева, Д. Дивчева, Е. Заякова. М.
Ангелова, М. Хинкова, В. Димова.
Отсъстват : Н. Маринова
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Протоколът се води от Виолета Кисева – техн. сътрудник.
Дневен ред:
1. Входяща кореспонденция
2. Разни
РИК - Русе гласува дневния ред.
Гласували : „ЗА „- 14

„Против“ - 0

По първа точка от дневния ред:
Председателят на РИК г-жа Мирослава Маркова уведоми комисията, че с
решение на ЦИК досегашния технически сътрудник Виктория Димова е назначена за
член на РИК - Русе, поради което с решение трябва да се измени решението за
техническите сътрудници и да се предложи на областния управител да прекрати
договора с нея. Предложи за технически сътрудник Зорница Шишманова.
Гласували : „ЗА „ - 14

„Против“ - 0

Решение № 41/15.05.2019г. на РИК -РУСЕ
1. ОДОБРЯВА предложената промяна в състава на назначените с Решение № 5-ЕП от
11.04.2019 година технически сътрудници.
2. ПРЕДЛАГА на Областния управител на Област Русе да прекрати сключения с лицето
Виктория Димитрова Димова договор за длъжността технически сътрудник към РИК –
РУСЕ, считано от 14..05. 2019 год.
3. ПРЕДЛАГА на Областния управител на Област Русе да назначи на длъжността специалисттехнически сътрудник лицето Зорница Тодорова Шишманова 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. № 103/13.05.2019г. – Заповед № РД 11-179/11/05/2019г. на кмета на Община
Бяла относно образуване на ПСИК на територията на община Бяла.
РИК – Русе прие предложението за решение:
Гласували : „ЗА „ - 14

„Против“ - 0

Решение № 42/15.05.2019г. на РИК - РУСЕ - ОПРЕДЕЛЯ 1 /един/ брой секция за
гласуване с обща подвижна избирателна кутия в община Бяла при произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.Утвърждава единна
номерация на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия № 19 04 00 026.Назначава
поименния състав на секцията.

ОПРЕДЕЛЯ 2 /два/ броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на
територията на община Русе при произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Утвърждава единна номерация на секциите за гласуване с подвижна
избирателна кутия с съответно с № 19 27 00 211 и № 19 27 00 212.
Назначава поименния състав на секцията.
Вх. № 105/14.05.2019г. –Писмо от Областен управител на Област Русе за
определяне на длъжностни лица от общинската администрация за получаване на
квадратни печати.- за сведение.
Вх. № 106/13.05.2019г. – Писмо от ЦИК до РИК - Русе да бъде публикуван
образеца на бюлетина за съответния район.- за сведение.
Вх. № 107/13.05.2019г. -– Писмо от ЦИК до РИК - Русе с информация за
адресите за доставка на хартиените бюлетини- за сведение.
Вх. № 108/14.05.2019г. - ЦИК връща административната преписка изпратена от
РИК-Русе, с писмо изх. № 2 от 03.05.2019 г.
Милена Хинкова - С решение на ЦИК е отменено нашето решение за
назначаване на СИК в Община Ветово с указания да ги назначим по предложенията,
направени от партиите и коалициите. Предлагам да съобразим същите, в това число и
предложението на ПП Воля като назначим във всяка СИК техен представител. Налага
се в няколко секции да преместим представители само на две политически партии ПП
ГЕРБ и БСП за България. Това са секциите в Кривня, Глоджево, Писанец и Сеново. От
тях махаме по един член и назначаваме представители на ПП Воля.
М. Маркова направи предложение за назначаване поименно на състава на СИК в
Община Ветово.
РИК – Русе прие предложението.
Гласували : „ЗА „ - 14

„Против“ - 0

Решение № 43/15.05.2019г. - 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. № 109/14.05.2019г – Писмо от кмета на Община Ценово за липса на издадени
удостоверения за гласуване на друго място- за сведение.
Вх. № 110/14.05.2019г. – Писмо от кмета на Община Две могили за липса на
издадени удостоверения за гласуване на друго място- за сведение.
Вх. № 111/14.05.2019г - Писмо от кмета на Община Бяла за липса на издадени
удостоверения за гласуване на друго място- за сведение.
Вх. № 112/14.05.2019г. – Писмо от Община Сливо поле – копие от регистър за
удостоверения за гласуване на друго място - за сведение.
Вх. № 113/14.05.2019г. – Писмо от ЦИК, относно одобрена и изпратена заявка до
печатницата на БНБ за допълнителен тираж – за сведение.

Вх. № 114/14.05.2019г – Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска
листа за изборите на членове на ЕП от ПП “ВМРО“- Българско национално движение
Русе
Рик – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:
„ЗА“ - 14

„Против“ - 0

Решение №44/15.05.2019г. – Приема предложението за промяна в регистрацията
на застъпници на кандидатската листа за изборите на членове на ЕП от ПП ВМРОБългарско национално движение- Русе
Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в
Районна избирателна комисия - гр. Русе.
РЕГИСТИРА 99 бр. застъпници на кандидатска листа на ПП „ВМРО –
Българско национално движение“ в Деветнадесети изборен район – Русенски при
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г., съгласно приложен списък – неразделна част от
настоящото решение.
ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните застъпници на кандидатскa
листa на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Отказва регистрация като застъпник на Траян Тихомиров Тотев, тъй като
лицето е регистрирано като член на СИК 191300002.
Отказва регистрация като застъпник на Люсиена Цветомирова Милчева, тъй
като имената на лицето не съвпадат с НБД.

Вх. № 115/15.05.2019г.- Писмо от кмета на Община Ценово- няма сформирана
ПСИК- за сведение.
Вх. № 116/15.05.2019 г. – Областна администрация Русе- определяне на лица за
получаване на хартиени бюлетини за Област Русе – за сведение.
Вх. № 117/15.05.2019 г. – Промени в състава на СИК в Общини – Борово, Две
могили, Иваново от квотата на ПП“ВОЛЯ“.
РИК – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:
„ЗА“ - 14

„Против“ - 0

Решение №.45/15.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община
Борово лицата от квотата на ПП „ВОЛЯ“ 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.
Решение №.46/15.05.2019г.-ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община
Иваново лицата от квотата на ПП „ВОЛЯ“ 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.
Вх.№ 118/15.05.2019 г.- Писмо от ЦИК – Изх. № ЕП-15 -77/14.05.2019 г. „Ден
на отворени врати в ЦИК“ – 22.05.2019 г. за сведение.
Вх.№ 119/15.05.2019г.– Писмо от ЦИК
Изх. № ЕП-15-78/14.05.2019 –
Приложено Писмо с изх.№ 01-2202/13.05.2019 г. на Печатница на БНБ с приложен
график за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини за района от съответната
печатница. /Адреси на печатниците и информация по райони/ за сведение.
Вх.№ 120/15.05.2019г.- Писмо от ЦИК изх. № ЕП-26-32/1 от13.05.2019г.
информация за адресите за доставка на хартиени бюлетини за гласуване за ЕП в
административните центрове на областта в страната с актуализация в частта относно
Област София-за сведение.
Вх. № 121/15.05.2019 г.- Писмо с изх.№37-07-04/15.05.2019г. от Община Борово,
относно секции за избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването
– отложено за следващо заседание.
Вх. № 122/15.05.2019г. - Писмо с изх.№37-07-02/15.05.2019г. от Община Борово,
относно оповестяване на мерки за избирателине с увреждане- за сведение

Вх. № 123/15.05.2019г. - Писмо с изх.№37-07-03/15.05.2019г. от Община
Борово,относно регистър за издадени удостоверение за гласуване на друго място – за
сведение.
Вх. № 124/15.05.2019г.- Писмо с изх.№03-00-8/15.05.2019г. от Областна
администрация –Русе, относно Решение № 51-ЕП/03.04.2019 г. на ЦИК за получени –
картонени кутии за отрязъци /330 бр./,правоъгълни печати за СИК /380 бр./ и кръгли
печати за ПСИК /30 бр./-за сведение.
Вх. № 125/15.05.2019г. – Писмо от Областна администрация – Русе до кметовете
на Общини за предаване на книжа /изборни/ и материали за предстоящите избори за ЕП
на 16.05.2019 г. от 15.00 часа, както следва – торби /чували/,картонени кутии, кутии за
отрязъци, печати на СИК/ПСИК, квадратен печат, Методически указания,пликове и
печати на СИК –за сведение.
Вх. № 126/15.05.2019 г. – Писмо с изх.№ 961/15.05.2019г. от Център за психично
здраве – Русе, относно Заповед № 29/15.05.2019 г. за разкриване на избирателна секция
в ЦПЗ – отложено за следващо заседание.
Вх. № 127/15.05.2019г. Писмо от Община Бяла за промяна на членовете на СИК
от квотата на БСП за България на територията на Община Бяла.
РИК – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:
„ЗА“ - 14

„Против“ - 0

Решение № 47/15.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК на
територията на Община Бяла на лицата от квотата на 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. № 128/15.05.2019.– Писмо от Община Русе с изх№ 24-1195/15.05.2019г.,относно – Копие от публичния регистър за издадените удостоверение за
гласуване на друго място за сведение
Вх. № 129/15.05.2019 – Предложение от Емил Милушев за промяна в състава на
СИК в Община Русе от квотата на ПП ГЕРБ.
РИК – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:
„ЗА“ - 14

„Против“ - 0

Решение № 48 / 15.05.2019г. - 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. № 80 / 09.05.2019г. – Община Русе – Заповед РД – 01-1321/09.05.2019г. за
образуване на две секции за гласуване с ПСИК на територията на Община Русе и
техните номера 192700211 , 192700212.
РИК – Русе прие предложението.
Пристъпи се към гласуване:
„ЗА“ - 14

„Против“ - 0

Решение № 49 / 15.05.2019г. - ОПРЕДЕЛЯ 2 /два/ броя секции за гласуване с
подвижна избирателна кутия на територията на община Русе при произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Утвърждава единна номерация на секциите за гласуване с подвижна избирателна
кутия с съответно с № 19 27 00 211 и № 19 27 00 212.
Назначава поименния състав на секцията.

По втора точка от Дневния ред:
Няма разисквания
Заседанието бе закрито в 18:30 часа от председателя М. Маркова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова
СЕКРЕТАР:
Милена Хинкова
Изготвил протокола:
Виолета Кисева/техн. сътрудник/

