РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 18
от проведено заседание на РИК - Русе
Днес, 23 май 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК Русе.
Заседанието бе открито в 11:20 ч. от Председателя на РИК Мирослава Маркова.
Присъстват: М. Маркова,Е. Димитрова, А. Корфонозов, Й. Димитров, Л. Матев,
Т. Михайлова, Н. Енчева, Е. Заякова, В. Димова, М. Ангелова, М. Хинкова, Н.
Маринова; Д.Дивчева, З.Абазова, Ст.Михов.
Отсъстват : 0
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„ - 15

„Против“ – 0

По първа точка от дневния ред:
Вх. № 197/23.05.2019 г – Писмо от КП „БСП за България“ със списък за
упълномощени представители на Европейски избори 2019г
Пристъпи се към гласуване:
Гласували:
„ЗА“ - 15

„Против“ - 0

Решение № 98 / 23.05.2019 – ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК
Русе списък на 128 бр. упълномощени представители в Изборен район 19 - Русенски от
ПК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
ОТКАЗВА да публикува 2 бр. упълномощените представители от списъка на
ПК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поради регистрацията има като членове на СИК.
Вх. № 203/22.05.2019 г. – Заявление за регистриране на застъпници от ПП „ДПС“
Пристъпи се към гласуване:
Гласували:
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„ЗА“ - 15

„Против“ - 0

Решение № 99 / 23.05.2019 – РЕГИСТИРА 4 бр. застъпници на кандидатска
листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Деветнадесети изборен район.
ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Русе списък на 13 бр.
упълномощени представители в Изборен район 19 - Русенски от ПП „Движение за
права и свободи“.
ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на 4 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.
Вх. № 204/22.05.2019 г. – Предложение за регистриране на упълномощени
представители от ПП „ДПС“
Пристъпи се към гласуване:
Гласували:
„ЗА“ - 15
„Против“ - 0
Решение № 100 / 23.05.2019 – ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК
Русе списък на 13 бр. упълномощени представители в Изборен район 19 - Русенски от
ПП „Движение за права и свободи“.
ОТКАЗВА да публикува лицето Петранка Желева Русева поради сгрешено ЕГН.
Вх. № 206/23.05.2019 г. – Заявление за регистриране на упълномощени застъпници от
ПП „ДПС“
Пристъпи се към гласуване:
Гласували:
„ЗА“ - 15
„Против“ - 0
Решение № 101 / 23.05.2019 – РЕГИСТИРА Неджати Ереджебов като
застъпник 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.
ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ на Неджати Ереджебов като застъпник на
кандидатскa листa на ПП „Движение за права и свободи“ за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Вх. № 231/21.05.2019 г. – Промени в състава на СИК- Сливо поле от квотата на
КП „ БСП за България“.
Пристъпи се към гласуване:
Гласували:
„ЗА“ - 15

„Против“ - 0
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Решение № 102 / 23.05.2019- ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК на
територията на Община Сливо поле лицата от квотата на КП „ 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. № 232/23.05.2019 г –Заповед за образуване на СИК в арест Русе –
за сведение
Вх. № 233/23.05.2019 г – Писмо от Областен управител Русе за извършени
подготвителни дейности – за сведение
Вх. № 234/23.05.2019 г – Промени в състава на СИК в Община Бяла от квотата
на ПП „ Атака“.
Пристъпи се към гласуване:
Гласували:
„ЗА“ - 15
„Против“ - 0
Решение № 103 / 23.05.2019 - 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. № 236/23.05.2019 г – Писмо от ПП „ДПС“ за заличаване на представители в
СИК
Пристъпи се към гласуване:
Гласували:
„ЗА“ - 15
„Против“ – 0
Решение № 104 / 23.05.2019 г - ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ в публичния
списък на упълномощените представители от квотата ПП ДПС в Деветнадесети
изборен район – Русенски, публикуван на интернет страницата на РИК – Русе, като
отбелязва срещу имената на лицата, посочени в приложения списък, че пълномощията
им са ОТТЕГЛЕНИ.
Приложения списък е неразделна част от решението и е на разположение в
Районна избирателна комисия - Русе.
Вх. № 238/23.05.2019 г – Писмо от Областен управител Русе за предоставяне на
СИК на копие от решение № 375-ЕП / 21.05.2019г. на ЦИК – за сведение
По втора точка от дневния ред
М.Маркова: Насрочваме следващо заседание на 23.05.2019г от 15 часа.
Заседанието бе закрито в 11.40 часа от председателя М. Маркова.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова
СЕКРЕТАР
Милена Хинкова
Изготвил протокола:
Нина Дякова /техн. сътрудник/
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