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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 № 19 

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 15:12 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 Зорница Шишманова – техн. сътрудник. 

 

Дневен ред: 

 

1. Входяща кореспонденция 

2. Разни 

 

Гласували :  

  „ЗА„ - 15             „Против“ – 0      

 

По първа точка от дневния ред: 

 

Вх. № 208/22.05.2019 г – Заявление за регистрация на застъпници от КП „ 

Коалиция за България“  

 

 Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 106 / 23.05.2019 г- РЕГИСТИРА  97 бр. застъпници на кандидатска 

листа на Коалиция „Коалиция 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 97 бр. регистрирани застъпници на 

кандидатскa листa на Коалиция „Коалиция за България“ за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

 

Вх. № 237/23.05.2019 г – Предложение за промяна в СИК в Русе на 

КП“Обедитени патриоти“. 

 

Пристъпи се към гласуване: 
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Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 105 / 23.05.2019 г- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Русе 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. № 239/23.05.2019 г – Жалба от Пламен Рашев упълномощен представител на 

КП „ БСП“ за България относно агитационни материали. 

 

А. Корфонозов: Извършихме проверка на място и констатирахме, че има 

поставени агитационни материали върху частен имот, за което има съгласие на 

собственика. Отделно има разлепени плакати и на други места различни от 

определените от кмета , включително и върху дърветата. Част от тях са на различни 

политически партии и коалиции. 

М. Хинкова: Тъй като не е посочен извършител – жалбата е неоснователна. 

Предлагам диспозитива: остава жалбата без уважение, указва на кмета да премахне 

агитационните материали и се обръщаме към политическите партии да спразват закона. 

 

 

Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 107 / 23.05.2019 г - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на 

Пламен Рашев - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „ГЕРБ“,   гр. Русе, залепени ул. Солун  

           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. 

 

 

 

Вх. № 240/23.05.2019 г-  Писмо с приложени СИК и 4 броя анкетьори на Сова 

Харис – за сведение.  

 

Вх. № 241/23.05.2019 г- Писмо с приложени СИК и анкетьори на Галъп 

Интернешънъл – за сведение.  

 

Вх. № 242/23.05.2019 г- Писмо с приложени СИК и анкетьори на 

изследователски център Тренд – за сведение. 
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Вх. № 243/23.05.2019 г – Заповед № 0-95-00-392 / 23.05.2019 на областния 

управител за дежурния технически екип и шофьори в деня на изборите – за сведение. 

 

 

Вх. № 244/23.05.2019 г – Заповед РД-04-73/23.05.2019 на окръжния прокурор гр 

Русе за дежурен прокурор в дена на изборите – за сведение. 

 

 

Вх. № 245/23.05.2019 г- Замени в СИК от КП „БСП“ за България  

 

            Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 108 / 23.05.2019 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. № 246/23.05.2019 г – Заповед РД- 09-192/23.05.2019г на Кмета на Община 

Иваново – за сведение. 

 

 

Вх. № 247/23.05.2019 г- Писмо от изпълнителния директор на УМБАЛ Канев с 

приложен списък на лицата , които ще гласуват.- за сведение. 

 

 

Вх. № 250/23.05.2019 г -  Жалба относно агитационни материали поставени на 

нерегламентирани места. 

 

   Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 109 / 23.05.2019 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 трафопост на ул. Ниш 

№20. 

           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. 
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Вх. № 251/23.05.2019 г – Заповед № 0-95-00-393 относно организационо-

техническата подготовка – за сведение. 

 

 

 

 

Вх. № 252/23.05.2019 г – Предложение относно промени в състава на СИК на 

Община Русе. 

 

            Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 110 / 23.05.2019 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. № 253/23.05.2019 г – Предложение за промяна на членовете на СИК от 

квотата на ПП „Воля“ за Община Русе. 

 

            Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 111 / 23.05.2019 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. № 254/23.05.2019 г -Заявление относно промени в СИК от квотата на ГЕРБ 

на Община Бяла. 

 

            Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 112 / 23.05.2019 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. 
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Относно: Назначаване на технически сътрудници в изборния ден. 

 

Председателят Мирослава Маркова: Имаме право  на 4-ма технически 

сътрудници в изборния ден. Обсъдихме въпроса и предлагам да вземем решение: 

 

            Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

„ЗА“ - 15  „Против“ - 0 

 

Решение № 113 / 23.05.2019 г - 1. Предлага на Областния управител на Област 

Русе да назначи като сътрудници: Магдалена К. Б., Биляна Г. К., Полина С. Д. и 

Светлин И. И., с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв. и срок на договора до 

приключване работата по подготовка и окомплектоване на книжата, предназначени за 

предаване от РИК в ЦИК при при произвеждане на изборите за  членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

2. Сътрудниците са със следните функции: подпомагане дейността на РИК в 

изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката на 

книжата за предаване от РИК в ЦИК при произвеждане на изборите за  членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

3. Копие от решението да се изпрати на Областна администрация Русе за 

сключване на договор с посочените лица за период до приключване работата по 

подготовка и окомплектоване на книжата, предназначени за предаване от РИК в ЦИК 

при произвеждане на изборите за  членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

М.Маркова: Насрочваме следващо заседание на 24.05.2019г от 16 часа.      

Заседанието бе закрито в 15.34 часа
 
от председателя М. Маркова.            

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова 

 

СЕКРЕТАР   
Милена Хинкова 

 

Изготвил протокола: 

Зорница Шишманова /техн. сътрудник/ 


