
1 
 

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 № 13 

 

 от проведено заседание на РИК - Русе 

 
Днес, 17 май  2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК 

Русе. 

Заседанието бе открито в 17:40 часа  от Председателят на РИК Мирослава 

Маркова. 

 

Присъстват: М. Маркова, З. Абазова, Е. Димитрова, А. Корфонозов, Й. 

Димитров, Н.Маринова, Ст.Михов, Т. Михайлова, Н. Енчева, Д. Дивчева, Е. Заякова, М. 

Ангелова, М. Хинкова, В. Димова. 

Отсъства : Н. Енчева 

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: 

 

Вх.№117/16.05.2019г- Промени  в СИК в Община Две могили 

 

РИК – Русе прие предложението. 

 Пристъпи се към гласуване:   

 

Гласували:   „ЗА“ - 14  „Против“ - 0 

 

Решение № 50 / 15.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК на 

територията на Община  Две могили 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  - гр. Русе. 

 

Вх.№130/16.05.2019г. – Писмо от ЦИК относно отваряне на запечатани 

помещения определени за съхранение на изборни книжа и секретна кореспонденция от 

ЦИК. За сведение  
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Вх.№ 131/16.05.2019 г. – Писмо от ЦИК относно онлайн обучение на РИК от 

ЦИК - За сведение 

 

Вх.№ 132/16.05.2019 г. – Писмо от кмета на Община Две могили относно 

определяне на длъжностно лице за получаване на печата с уникален знак. За сведение 

 

Вх.№ 133/16.05.2019г. - Списък за публикуване на упълномощени 

представители на ПП ГЕРБ /приложение/.  

 

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:   

 

Гласували :   „ЗА“ - 14  „Против“ - 0 

 

Решение № 51 / 17.05.2019г. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Русе 

списък  на 18 упълномощени представители в Изборен район 19 - Русенски от ПП 

ГЕРБ.   

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

Районна избирателна комисия  Русе. 

 

Вх.№ 134/16.05.2019г.- Предложение от ПП ГЕРБ за промени в състава на СИК 

в  Община Иваново 

 

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:   

 

Гласували :   „ЗА“ - 14  „Против“ - 0 

 

Решение № 52 / 17.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на 

територията на Община Иваново лицето от квотата на ПП ГЕРБ 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.№ 135/16.05.2019 г.- Писмо от Обл. управител на област Русе, относно 

организация за осигуряване транспорт, охрана и съхранение на бюлетините за ЕП на 26 

май 2019 г. - За сведение 

Вх.№ 136/16.05.2019 г.-  Удостоверение от Български пощи с изх. № 08-01-

02/16.05.2019 г. за кореспондентска пратка. – за сведение 

 

 Вх.№ 137/16.05.2019 г.- Списък на упълномощените представители на ПП   

ДПС  при провеждането на избори за ЕП -  

РИК – Русе прие предложението. 
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Пристъпи се към гласуване:   

 

Гласували:   „ЗА“ - 14  „Против“ - 0 

 

Решение № 53 / 17.05.2019 г. - ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК 

Русе списък на 62 упълномощени представители на партията в Изборен район 19 - 

Русенски от ПП ДПС.   

ОТКАЗВА да публикува 14бр., поради несъвпадение на имената в Националната 

база данни, 2бр. със сгрешено ЕГН и 1бр. регистриран за член на СИК. 

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

Районна избирателна комисия  Русе. 

 

 Вх.№  138 / 16.05.2019 г.-Заявление за регистрация на застъпници на 

кандидатска листа за изборите на членове на ЕП от ПП  ДПС  

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:   

 

„ЗА“ - 14  „Против“ - 0 

 

Решение № 54 / 17.05.2019 г. - РЕГИСТИРА  26 бр. застъпници на кандидатска 

листа на ПП „ДПС“ 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 26 бр. регистрирани застъпници на 

кандидатскa листa на ПП „ДПС“ за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

  

ОТКАЗВА регистрация на 11бр. застъпници, поради несъответствие с 

подадените имена с тези в националната база данни  и на 4бр. застъпници с невалидни 

ЕГН.  

 

Вх.№ 139/16.05.2019 г.-  Писмо от ОД на МВР-Русе, относно Съобщение на 

Пресцентъра на МВР и копия от образците  на Удостоверения, които ще бъдат 

издавани на гражданите да упражнят право на глас в предстоящите избори за ЕП-за 

сведение 

 

Вх.№ 140/16.05.2019 г. - Писмо от Информационно обслужване относно 

компютърна обработка на резултатите от изборите на 26 май 2019 г. и разположението 

на помещенията в сградата на Община- Русе – За сведение 

 

Вх.№ 141/16.05.2019 г. - Писмо от Военно окръжна прокуратура Сливен относно 

правомощията на прокуратурата да следи спазването на законността с цел гарантиране 

на свободно упражняване на избирателните права на гражданите и график на 

дежурствата на прокурори - За сведение 
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Вх.№ 142/16.05.2019 г.- Писмо от районна прокуратура – Русе, относно 

определяне на дежурен прокурор и съдебен служител на Районна  прокуратура – Русе 

на 24. Май 2019 г. - За сведение 

 

Вх.№ 143/17.05.2019 г.- Писмо от Административен съд – Русе с изх. № 

315/17.05.2019 г., относно Решение № 35 по административно дело 315/2019 г. - За 

сведение 

 

Вх.№ 144/17.05.2019 г. - Предложение от КП „Обединени патриоти - НФСБ, 

АТАКА И ВМРО“, относно промяна в състава на СИК в Община Русе. 

 

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:   

 

Гласували:   „ЗА“ - 14  „Против“ - 0 

 

Решение № 55 / 17.05.2019 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. 

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

Районна избирателна комисия  - Русе. 

            Вх.№ 145/17.05.2019г.- Писмо от Районна прокуратура Русе изх. №вх.А-

150/19/17.05.2019г. за присъствени дежурства в РП Русе по време и час за 24, 25 и 26 

май 2019 г. – За сведение 

 

Вх.№ 146/17.05.2019г. – Писмо от Областна Администрация Русе изх. №03-00-8 

от 17.05.2019г. за получени изборни книжа и материали от ЦИК и предадени на 

общинските администрации в област Русе. – За сведение 

 

Вх.№ 147/17.05.2019г. – Писмо изх. №03-00-84110 от 17.05.2019 г. от Областен 

управител на област Русе за упълномощените лица за получаване на хартиени 

бюлетини и изборни книжа за СИК и РИК Русе от печатницата на БНБ. – За сведение 

 

Вх.№ 148/17.05.2019г. – Решение №314-ЕП от 14.05.2019г. на ЦИК за 

освобождаването на Мария Милчева Петрова като член на РИК – 19 район Русе и 

назначава Виктория Димитрова Димова за член на РИК Русе.  – За сведение 

 

Вх.№ 149/17.05.2019г. – Предложение от Емил Николов Милушев относно 

промени в СИК на територията на Община Русе квота ПП Герб. 

 

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:   

 

„ЗА“ - 14  „Против“ - 0 
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Решение № 56 / 17.05.2019 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. 

 

 

Вх.№ 150/17.05.2019 г. – Писмо изх. № 03-08-411 от 17.05.2019 г. на Областен 

управител на област Русе относно оптимизиране организацията на бюлетините за 19-ти 

Русенски район за изборите на член на ЕП / 26.05.2019 г. - За сведение 

 

Вх.№ 151/17.05.2019 г. Предложение на КП „Обединени Патриоти“ за промени 

в СИК на община Бяла. 

 

РИК – Русе прие предложението. 

 

Пристъпи се към гласуване:   

 

Гласували:   „ЗА“ - 14  „Против“ - 0 

 

Решение № 57 / 17.05.2019 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Бяла лицето от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 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.№ 152 / 17.05.2019 г. – Писмо от Община Сливо Поле за разположението на 

първия етаж на избирателните секции. - За сведение 

 

Вх.№ 153 / 17.05.2019 г. – Писмо изх. № 25-04-3 от 17.05.2019 г. от Община 

Ветово относно разпределението на секциите на първия етаж. . За сведение 

 

По втора точка от Дневния ред: 

Няма разисквания 

 

Заседанието бе закрито в 18:00 часа
 
от председателя М. Маркова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова 

 

СЕКРЕТАР:  

Милена Хинкова  

 

Изготвил протокола: 

Виолета Кисева/техн. сътрудник/ 

 


