РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 15
от проведено заседание на РИК - Русе
Днес, 20 май 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК Русе.
Заседанието бе открито в 16:23 ч. от Председателя на РИК Мирослава Маркова.
Присъстват: М. Маркова, З. Абазова, Е. Димитрова, А. Корфонозов, Й.
Димитров, Л. Матев, Н. Енчева, Е. Заякова, В. Димова, М. Ангелова, М. Хинкова,
Ст. Михов, Н. Маринова
Отсъстват : Д. Дивчева,Т. Михайлова.
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„ - 13

„Против“ - 0

По първа точка от дневния ред:
Вх. № 160/18.05.2019г. – Писмо от агенция „АФИС“ за вписване в регистъра на
РИК Русе за провеждане на проучване от типа ExitPooll в деня на изборите– за
сведение.
Вх. № 161/19.05.2019г. – Писмо от ЦИК относно отпечатване на методически
указания за СИК - за сведение.
Вх. № 162/19.05.2019 г. – Писмо от ЦИК относно предаване ключа на охраната
на изборното помещение - за сведение.
М.Хинкова- ключът трябва да се съхранява някъде в сградата при дежурния
служител.
М.Маркова- С това писмо става ясно, че ключовете не се дават на охраната.
Вх. № 163/19.05.2019 г. – Писмо от Емилия Тодорова относно получаване на
удостоверение за СИК.
Надежда Енчева- отговорено е на запитването на г-жа Емилия Тодорова
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Вх. № 164/19.05.2019 г. – Писмо от ЦИК относно информация за броя на
протоколите за СИК/ изпратено е писмо до ЦИК/- за сведение.
Вх. № 165/19.05.2019 г. – Писмо от ЦИК относно образуване на СИК в местата
за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане - за сведение.
Вх. № 166/19.05.2019 г. – Писмо от КП „БСП за България“, Община Русе,с
въпрос за допълнителни секции в Община Русе,освен подвижните и позициите на КП
„БСП за България“.
Отговорено е на запитването на КП „ БСП за България“.
Вх. № 167/20.05.2019 г. Заявление от ПП „Възраждане“за регистрация на 25 /
двадесет и пет / броя застъпници на кандидатската листа на ПП „Възраждане„ за
Европейски избори 2019г .
М.Маркова подложи на гласуване регистрацията.
Гласували:
„ЗА“ - 13

„Против“ - 0

Решение № 64 / 20.05.2019 г. - РЕГИСТИРА 23 бр. застъпници на кандидатска
листа на ПП „Възраждане“ 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 23 бр. регистрирани застъпници на
кандидатскa листa на ПП „Възраждане“ за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
Вх. № 168/20.05.2019 г.- Предложение от ПП „Воля“ за замяна членове на СИК.
М.Маркова подложи на гласуване замяната.
Гласували:
„ЗА“ - 13

„Против“ - 0

Решение № 65 / 20.05.2019 г. - ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в
Община Русе 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. № 169/20.05.2019 г. – Предложение от ПП „Атака“ за замяна на
1/ един/член на СИК .
М.Маркова подложи на гласуване замяната.
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Гласували:
„ЗА“ - 13

„Против“ - 0

Решение № 66 / 20.05.2019 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. № 172/20.05.2019 г- Писмо от Районна прокуратура гр. Бяла относно график
за дежурствата на прокурорите от РП гр. Бяла при провеждане на избори за Европейски
парламент на 26.05.2019г.- за сведение.
Вх. № 173/20.05.2019 г – Заявление за регистрация на застъпници от КП „БСП за
България“
М.Маркова подложи на гласуване регистрацията.
Гласували:
„ЗА“ - 13

„Против“ - 0

Решение № 67 / 20.05.2019 г. - РЕГИСТИРА 10 бр. застъпници на кандидатска
листа на КП „БСП за България“ 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 КП „БСП за България“ за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Вх. № 174/20.05.2019 г- Заявление за регистриране на представители на КП
„ БСП за България“ от гр. Ветово
М.Маркова подложи на гласуване регистрацията.
Гласували:
„ЗА“ - 13

„Против“ - 0

Решение № 68 / 20.05.2019 г.- ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК
Русе списък на 10 бр. упълномощени представители в Изборен район 19 - Русенски от
на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
Вх. № 175/20.05.2019 г- Предложение от КП „ БСП за България“ за замяна на
членове на СИК в гр. Бяла .
М.Маркова подложи на гласуване замяната.
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Гласували:
„ЗА“ - 13

„Против“ - 0

Решение № 69 / 20.05.2019 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава в СИК 011- СОУ
“П. Волов“, гр. Бяла, Община Бяла – посоченото лице, от квотата на КП „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ“ и вместо него НАЗНАЧАВА постъпилото с предложението лице.
По втора точка от дневния ред
Няма разисквания
Заседанието бе закрито в 16:40 часа от председателя М. Маркова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова
СЕКРЕТАР
Милена Хинкова
Изготвил протокола:
Нина Дякова
/техн. сътрудник/
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