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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 № 16 

от проведено заседание на РИК - Русе 

 
Днес, 21 май  2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на 

РИК Русе. 

Заседанието бе открито в 15:05 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  Виолета Кисева – техн. сътрудник. 

 

Дневен ред: 

 

1. Входяща кореспонденция 

2. Разни 

 

Гласували:  

  „ЗА„ - 13             „Против“ - 0 

 

По първа точка от дневния ред: 

 

Вх. № 170/20.05.2019 г – Списък на анкетьори, регистрирани с решение на ЦИК 

№311-ЕП от 14.05.2019 г. на „Алфа Рисърч“ и номерата на секциите, на изходите на 

които ще се извършва проучване. – за разглеждане на следващо заседание.  

  

Вх. № 177/20.05.2019 г- Писмо с приложена заповед за образуване на СИК в 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ в кв. „Средна Кула“ – 

за сведение  

Вх. № 178/20.05.2019 г- Предложение за промяна в СИК от ПП „ГЕРБ“ на 

територията на Община Русе.  

РИК – Русе прие предложението.   Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение №70/21.05.2019 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. 
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Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в 

Районна избирателна комисия  - гр. Русе. 

 

Вх. № 179/21.05.2019 г- Писмо от ЦИК с изх. № ЕП-15-120/20.05.2019г. за мерки 

за осигуряване присъствие на членове на СИК на обученията – за сведение. 

 Вх. № 180/21.05.2019 г – Жалба от Емил Милушев – упълномощен представител 

на ПП „ГЕРБ“ за нарушение на чл. 183 ал.3 от Изборния кодекс. 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение №71/21.05.2019 г.-   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Емил 

Милушев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ относно нарушаване правилата за 

поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 

г. поради непосочване на конкретен нарушител. 

Указва на кмета на Община Русе да премахне посочените агитационни 

материали на коалиция „БСП за България“ - гр. Русе, залепени на ел. табло на ул. Ниш 

срещу тенискортовете, до Генерално консулство на Руската федерация. 

           Указва на политическите партии и коалиции да спазват законовите правила при 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори пред 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Копие от решението да се  изпрати на Кмета на Община Русе.  

 Вх. № 181/21.05.2019 г – Писмо от „Екзакта рисърч груп“, относно извършване 

на социологически проучвания в деня на изборите за членове на Европейския 

Парламент от Р. България на 26 май 2019г. – за сведение. 

Вх. № 182/21.05.2019 г- Предложение за промяна на членове в СИК на 

територията на Община Ветово от ПП „ДПС“.  

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

    Решение № 72/ 21.05.2019 г.-  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК на 

територията на Община Ветово лицата от квотата на ПП „Движение за права и 

свободи“ 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. 
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Вх. №183/21.05.2019 г. - Заявление за регистриране на упълномощени  

представители на ПП „ДПС“- Русе. 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение №  73/ 21.05.2019 г.- ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК 

Русе списък на 31 бр. упълномощени представители в Изборен район 19 - Русенски от 

ПП „Движение за права и свободи“.   

           Решението на Районна избирателна комисия – гр. Русе може да се оспори пред 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Вх. № 186/21.05.2019 г – Предложение за промяна в състава на СИК на 

територията на Община – Русе от Коалиция БСП за България. 

 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 74/ 21.05.2019 г.-   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. № 187/21.05.2019 г – Предложение от КП „Обединени патриоти“ в община   

Русе  относно промяна  в състава на СИК. 

 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 75/ 21.05.2019 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. № 188/21.05.2019 г – Заявление за регистрация на застъпници от ПП „ВМРО 

–Българско национално движение“. 

 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 76/ 21.05.2019 г. - РЕГИСТИРА  23 бр. застъпници на кандидатска 

листа на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ в Деветнадесети изборен 

район – Русенски при произвеждане на изборите за членове на Европейския 
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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. 

  

Вх. № 190/21.05.2019 г  - Промени в СИК – Ветово  от квотата на Коалиция 

„БСП за България 

 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 77/ 21.05.2019 г.-   ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК на 

територията на Община Ветово 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. № 192/21.05.2019 г -Заявление от КПП Обединени патриоти-Русе за замени 

в СИК.  

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 78/ 21.05.2019 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. № 193/21.05.2019 – Промени СИК в Община Ценово от ПП „Воля“ 

 

РИК – Русе прие предложението.   Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 79/ 21.05.2019 г.-  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 

Община Ценово 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. № 194/21.05.2019 Промени  СИК в Община Иваново от ПП „Воля“ 

 

РИК – Русе прие предложението. Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 
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Решение № 80/ 21.05.2019 г.-   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. № 195/21.05.2019 - Промени СИК в Община  Две могили от ПП „Воля“ 

 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 81/ 21.05.2019 г.-    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. № 196/21.05.2019 - Промени СИК в Община  Русе ПП „Воля“ 

 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 82/ 21.05.2019 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. № 176/20.05.2019 г – Заявление за регистрация на застъпници от КП „БСП за 

България“.  

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 83 / 21.05.2019 г. - РЕГИСТИРА  13 бр. застъпници на кандидатска 

листа на KП „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 13 бр. регистрирани застъпници на 

кандидатскa листa на KП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент 

от Република България на 26 май 2019 г. 

  

ОТКАЗВА регистрация на 1 бр. застъпници, поради сгрешено ЕГН.  
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Вх. № 191/21.05.2019 г – Регистриране на застъпници от квотата на БСП за 

България. 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 84 / 21.05.2019 г. РЕГИСТИРА  15 бр. застъпници на кандидатска 

листа на KП „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 15 бр. регистрирани застъпници на 

кандидатскa листa на KП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент 

от Република България на 26 май 2019 г. 

  

ОТКАЗВА регистрация на 3 бр. застъпници, двама поради сгрешено ЕГН, а 

третия поради регистрация като  член на СИК.  

 

Вх. № 185/21.05.2019 г – Предложение за регистрация на упълномощени 

представители от ПП Герб- Борово. 

 

РИК – Русе прие предложението.   Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 85/ 21.05.2019 г.-  ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК 

Русе списък  на 11 упълномощени представители на ПП ГЕРБ в Деветнадесети изборен 

район – Русенски.   

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

Районна избирателна комисия  Русе. 

 

Вх. № 184/21.05.2019 г – Заявление за регистрация на застъпници от ПП „ДПС“-   

Русе. 

РИК – Русе прие предложението.  Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ - 13  „Против“ - 0 

 

Решение № 86/21.05.2019 г. - РЕГИСТИРА  32 бр. застъпници на кандидатска 

листа на ПП „Движение за права и свободи“ 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 32 бр. регистрирани застъпници на 

кандидатскa листa на ПП „Движение за права и свободи“ за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. 
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ОТКАЗВА регистрация на 2 бр. застъпници, поради сгрешено ЕГН и поради 

регистрация  като  член на СИК от  ПП „Движение за права и свободи“.  

 

По втора точка от дневния ред: 

 

Милена Хинкова направи предложение за публикуване на интернет страницата на РИК,  

списък на членовете на РИК, които ще запечатват помещенията по общини:  

 

Община Представител на РИК 

Русе Д. Дивчева 

Две Могили Н. Енчева 

Бяла Ал. Корфонозов 

Борово Й. Димитров 

Ценово Т. Михайлова 

Иваново Л. Матев 

Сливо поле З. Абазова 

Ветово Е. Димитрова 

  

 

Заседанието бе закрито в 15:30 часа
 
от председателя М. Маркова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова 

 

СЕКРЕТАР 

Милена Хинкова 

 

Изготвил протокола: 

В. Кисева 

/техн. сътрудник/ 


