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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 № 22 

 

от проведено заседание на РИК – Русе 

 

 

Днес, 26 май  2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на 

РИК Русе. 

Заседанието бе открито в 7:00ч. от Председателя на РИК Мирослава Маркова. 

 

Присъстват: М. Маркова, А. Корфонозов, З. Абазова, М. Хинкова, Е. 

Димитрова, Й. Димитров,  Т. Михайлова, Н. Маринова  Д. Дивчева,  

 

Отсъстват : Л. Матев, Н. Енчева, Е. Заякова, В. Димова, М. Ангелова, Ст.Михов 

Налице е  необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 

Протоколът се води от Билгин Бедриев – техн. сътрудник. 

 

 

Дневен ред: 
 

1. Входяща кореспонденция 

2. Разни 

 

Гласували :  

  „ЗА„ - 9             „Против“ – 0      

 

По първа точка от дневния ред: 

 

Вх. № 309 / 26.05.2019 г. - Заявление от , упълномощен представител на ПП „ 

ВОЛЯ“ за замени в състава на СИК на Община Иваново. 

 

Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:  

„ЗА“ - 9  „Против“ - 0 

 

Решение № 165  / 26.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на 

територията на Община Иваново лицето от квотата на ПП „ВОЛЯ“ 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  - гр. Русе. 

 

Вх. № 310 / 26.05.2019 г. - Заявление от , упълномощен представител на ПП „ 

ВОЛЯ“ за замени в състава на СИК на Община Русе. 
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Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:  

„ЗА“ - 9  „Против“ - 0 

 

Решение № 166 / 26.05.2019г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на 

територията на Община Русе лицето от квотата на ПП „ВОЛЯ“ 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  - гр. Русе. 

 

М.Маркова: Прекъсвам заседанието. 

 

Заседанието бе прекъснато в 13:57ч. от Председателя.    

 

Заседанието продължава в 14:47 часа и се води от Зам. Председателя – А. Корфонозов. 

 

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

Димитров, Л. Матев, , Н. Енчева, Е. Заякова, В. Димова, М. Ангелова,  Ст. Михов. 

Отсъстват : М. Маркова, Д. Дивчева, Т. Михайлова, Н. Маринова ; 

 

Налице е  необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 

Вх. № 311 / 26.05.2019 г. – Жалба от Коалиция „БСП за България“, относно 

агитация от член на СИК № 018 пред помещението в с. Церовец. 

А. Корфонозов: Колеги отидоха на проверка – М. Хинкова, Е. Димитрова и З. 

Абазова и съставиха констативен протокол на място. 

М. Хинкова: При извършената проверка се констатира, че действително 

кметският наместник Г. Банева е присъствала в помещението на СИК 18 по време на 

гласуване, без да е гласувала до момента на проверката. Горното се потвърди и от 

членовете на СИК, но само двама от тях Д. Александрова и С. Горанов твърдят, че е 

насочвала граждани. Първата твърди и че е заплашвана от кметския наместник Г. 

Банева да не подава сигнал за нарушението. Останалите потвърдиха и присъствие в 

коридора пред секцията, но твърдят, че Банева е показала по списъка нещо на 

избирател, без да го агитира. Аз смятам, че има извършено нарушение, също така има и 

двама свидетели, които са готови да дадат показания. Кметът, Кметският наместник не 

могат и нямат право да присъстват в секцията в изборния ден, според изборния кодекс. 

Предлагам да вземем решение председателят да състави акт на нарушителя. 

Н.Енчева : Не стана ясно, какво е правила кметската наместничка в изборното 

помещение. 

М. Хинкова : Придружавала е гласоподавател и се е позаинтересувала къде 

трябва да гласува приятел. 

Н. Енчева : Считам, че не е изяснено дали тя е влязла да гласува или само е 

придружавала някого. 

М. Хинкова : Секретеря на СИК е казал на Банева, че това е нарушение и да 

напусне изборното помещение, след което тя го е заплашила, че има близки в селото и 

може да пострада. 

А. Корфонозов: Не е изяснено в констативния протокол, дали кметската 

наместничка е била вътре в секцията или в коридора. 
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Е. Заякова : Според мен има даже две извършени нарушения. Първото е, че 

няма право да стои в избирателната секция в изборния ден и второто, че влиза в 

конфликт със секретаря на СИК и нарушава реда, като неспазва указанието дадено и да 

напусне секцията. 

М. Хинкова: Предлагам да и бъде наложено наказание. 

Н. Енчева : Считам, че е малко спорно и неизяснено в какво качество е влязла – 

да покаже нещо или да придружи някого. 

Е. Заякова: Нямат право да присъстват външни лица, също така и кметската 

наместничка няма попълнена декларация, че е била придружител на някого. 

М. Хинкова : Предлага да се вземе решение, председателя на РИК да състави 

акт на кметският наместник. 

 

Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:  

 

„ЗА“ – 7 - Л. Матев, З. Абазова, М. Хинкова, Е. Заякова, Е. Димитрова, Ст. 

Михов, В. Димова; 

 

„Против“ – 4 - А. Корфонозов, Й. Димитров, Н. Енчева, М. Ангелова; 

 

Решение № 168 / 26.05.2019г. -  ОСТАВЯ жалбата без уважение.  

Вх. № 312 / 26.05.2019 г. – Жалба от Коалиция „БСП за България“, относно 

предварително попълнени чернови на СИК №83. 

А.Корфонозов: Колеги отидоха на проверка – М. Хинкова, Е. Димитрова и З. 

Абазова и съставиха констативен протокол, който гласи : “  При извършената проверка 

на място се констатира, че действително черновата на протокола е попълнена в частта 

начало на изборния ден, имената на членовете на СИК и са положени подписите им, без 

подписа на председателя. В присъствието на членове на РИК в черновата бе написано 

сгрешена и се запечата в плик с подписите на членовете на СИК. След това предадохме 

на СИК нова чернова като същевременно обърнахме внимание СИК да спазват 

изборния кодекс“. 

М. Хинкова: Действително намерихме чернова попълнена с дата и час, подписи 

на членовете на СИК. Направихме забележка, иззехме попълнената чернова и 

оставихме нова с указанието да не се попълва преди края на изборния ден. 

Е. Заякова: Смятам, че е направено умишлено, като председателят е бил против 

попълването. И ние ако не наложим наказание считам, че може да се стигне до по-

груби нарушения при произвеждането на изборите за членове на ЕП от Р. България. Аз 

съм за това да се състави Акт за установяване на нарушение.  

А. Корфонозов: Всеки е разписал черновата (8 човека), отстранено е 

нарушението и смятам да се остави без уважение жалбата. 

Н. Енчева: Поради маловажност на случая , става въпрос за черновата на 

протокола , въпреки това, че нямат право да я попълват предварително. Предлагам да 

не им налагаме наказание. 

 

 

Пристъпи се към гласуване да не се налага наказание: 

 

Гласували:  
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         „ЗА“ – Л. Матев, З. Абазова , М. Хинкова, , Е. Димитрова, М. Ангелова, 

Ст.Михов , А.Корфонозов, Й. Димитров, Н. Енчева, В. Димова; 

 

         „Против“ -  Е. Заякова - с аргумента, че това е много сериозно нарушение 

на изборния кодекс и опит да се манипулира вота. 

 

Решение №169 / 26.05.2019г. -  ОСТАВЯ жалбата без уважение.  

Вх. № 313 / 26.05.2019 г. – Сигнал от Цветелин Николаев Върбанов – 

наблюдател  

 

М. Ангелова : Звънях по телефона на председателя на СИК, който отрече да има 

такова нещо. 

Л. Матев : Според мен следва да се остави без уважение, поради липса на 

авторство на цитираното нарушение. 

 

Пристъпи се към гласуване да се остави сигнала без уважение, поради липса на 

авторство. 

 

Гласували:  

 

         „ЗА“ – Л. Матев, З. Абазова , М. Хинкова, Е. Димитрова, М. Ангелова, 

Ст.Михов , А.Корфонозов, Й. Димитров, Н. Енчева, В. Димова, Е. Заякова  

 

         „Против“ -  М. Хинкова. 

 

РИК – Русе прие Решение - сигнала да се остави без уважение, поради липса на 

данни за извършителя. 

 

Вх. № 314 / 26.05.2019 г. – Жалба от Иван К. Иванов, упълномощен 

представител на Коалиция „БСП за България“, относно нарушение при произвеждането 

на изборите в с. Бъзън. 

А. Корфонозов: Няма как да се отзовем на място по всички жалби, тъй като 

Районната Избирателна Комисия остава без кворум за гласуване на други важни 

решения. 

М. Хинкова: Пламен Рашев видял ли е човека в момента на извършване на 

нарушението, както твърди в жалбата. Предлагам да го поканим да дойде в рамките на 

1 час. да го разпитаме. 

 

Вх. № 315 / 26.05.2019 г. – Жалба от Иван К. Иванов, упълномощен 

представител на Коалиция „БСП за България“, относно нарушение при произвеждането 

на изборите в с. Басарбово. 

 

М. Хинкова: Предлагам двама представители в РИК от различни партии да се 

обадят на председателя за повече информация. Предлагаме г-н Л. Матев да извърши 

необходимата проверка по телефона с председателя на СИК и да се изясни 

фактическата обстановка. 

 

РИК – Русе отлага Решението след проверката. 
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Вх. № 316 / 26.05.2019 г. – Писмо от Областна Администрация, относно брой 

гласували в Област Русе към 12:30 часа.  

 

Вх. № 317 / 26.05.2019 г. – Писмо от ЦИК, относно поетите ангажименти за 

осигуряване на членове на СИК за прибиране на машините. 

 

Заседанието бе прекъснато в 14:37 часа от Зам. Председателя 

 

Заседанието продължава в 15:30  

 

Присъстват: Л. Матев, З. Абазова , М. Ангелова, Ст.Михов , А.Корфонозов, Н. 

Енчева, В. Димова, Е. Заякова 

 

Отсъстват: М. Маркова, Д. Дивчева, Н. Маринова, Й. Димитров, М. Хинкова, Е. 

Димитрова, Т. Михайлова 

 

Налице е  необходимият кворум за провеждане на заседанието 

 

А. Корфонозов : Двете жалби с вх. № 314 и 315 от 26 май 2019 г. са идентични, 

но са за различни СИК. 

Л. Матев : Разговарях с г-н Рашев каза, че  е бил в 10:30 в с. Бъзън и е разнасял 

храна по секцииите, срещнал Васка ( кметицата ), попитах го дали е чул или видял, 

цитираното нарушение в жалбата и той отрече. Втори път го попитах същото, отново 

отрече. След това 11:30 пред СИК в Басарбово е видял Николай(който бил кмет), 

попитах дали е чул или видял някого да агитира, при което той отрече.  

Считам, че съдържанието в жалбите е невярно. Смятам, че е редно да се оставят без 

уважение. 

 Е. Заякова: Формално Закона забранява самите кметове да стоят около секциите 

и да агитират и ако беше заснел твърдяното нарушение, тогава можеше да предприемем 

мерки по нарушаване на произвеждането на изборите. 

 

 Вх. № 314 / 26.05.2019 г. – Жалба от Иван К. Иванов, упълномощен 

представител на Коалиция „БСП за България“, относно нарушение при произвеждането 

на изборите в с. Бъзън. 

 

Пристъпи се към гласуване да се остави жалбата без уважение, поради липса на 

доказателства. 

 

Гласували:  

 

         „ЗА“ – Л. Матев, З. Абазова , М. Ангелова, Ст.Михов , А.Корфонозов, Н. 

Енчева, В. Димова, Е. Заякова 

         „Против“ -  0; 

 

 

Вх. № 315 / 26.05.2019 г. – Жалба от Иван К. Иванов, упълномощен 

представител на Коалиция „БСП за България“, относно нарушение при произвеждането 

на изборите в с. Басарбово. 
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Пристъпи се към гласуване да се остави жалбата без уважение, поради липса на 

доказателства. 

 

Гласували:  

 

         „ЗА“ – Л. Матев, З. Абазова , М. Ангелова, Ст.Михов , А.Корфонозов, Н. 

Енчева, В. Димова, Е. Заякова 

         „Против“ -  0; 

 

Заседанието бе прекъснато в 15:45 часа от Зам. Председателя. 

 

Заседанието продължава в 18:38ч. от Председателя на РИК Мирослава Маркова. 

 

Присъстват: М.Маркова , А. Корфонозов, З. Абазова, М. Хинкова, Й. 

Димитров, Л. Матев, , Н. Енчева, Е. Заякова, В. Димова, М. Ангелова,  Ст. Михов, Т. 

Михайлова; 

Отсъстват : Е. Димитрова, Д. Дивчева , Н. Маринова ; 

            Налице е  необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 

Вх. № 319 / 26.05.2019 г. – Сигнал от ЦИК за проверка изпратен от лице Георги 

Иванов , относно облепени афиши в с. Голямо Враново. 

 

Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:  

„ЗА“ - 12  „Против“ – 0 

 

Решение №173 / 26.05.2019г. – ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  сигнала, 

депозиран по имейл: ivanov_1958@abv.bg относно нарушаване на Изборния кодекс при 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г., препратен от ЦИК с придружително писмо вх. № 

319/26.2019 г., поради липса на компетентност. 

 

            Вх. № 318 / 26.05.2019 г- Жалба от Иван Иванов от КП „БСП за България“ за 

нарушение в с. Обретеник, Община Борово. 

 

         Л. Матев: Днес е неделя и няма как да проверим истиността на жалбата и  да 

получим информация от Кмета на Община Борово.Предлагам жалбата да остане без 

уважение. 

       М. Хинкова: Не мога да се произнеса по жалба , по която не е извършвана проверка 

и не са събирани доказателства. 

 

Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:  

 

„ЗА“ - М.Маркова , А. Корфонозов, З. Абазова, Й. Димитров, Л. Матев, , Н. 

Енчева, Е. Заякова, В. Димова, М. Ангелова,  Ст. Михов, Т. Михайлова; 

            

            „Против“ - М. Хинкова; 
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           Решение №174 / 26.05.2019г.-  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Иван 

Иванов - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушаване 

правилата за предизборна агитация при произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. поради липса на информация. 

 

            Вх. № 320 / 26.05.2019 г – Искане за предоставяне на информация за 

председател на СИК 24 гр. Русе – имена , ЕГН, телефон и информация за машинно 

гласуване в същата секция – за сведение. 

 

         Н. Енчева: След като направих проверка , установих, че в СИК 24 няма машинно 

гласуване. Ще комплектоваме нужната информация и ще я изпратим към ОДМВР гр. 

Русе. 

Заседанието бе прекъснато в 18:50 часа от Председателя. 

 

Заседанието продължава в 16:00 часа на 27 май 2019г. 

 

Присъстват: М. Маркова, А. Корфонозов, З. Абазова, М. Хинкова, Е. 

Димитрова, Й. Димитров, Л. Матев, Н. Енчева, Е. Заякова, В. Димова, М. Ангелова,  Ст. 

Михов, Т. Михайлова, Н. Маринова; 

Отсъстват : Д. Дивчева; 

Налице е  необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 

 М. Маркова: Става въпрос за няколко протоколи от СИК с допуснати пропуски 

в тях. 

 Секция № 23 в с. Копривец, община Бяла. Има разлика между издадената 

разписка от информационно обслужване, в която е отразена преференция за определен 

кандидат, а в съдържанието на протокола не е отбелязан този преференциален вот. 

  

Е. Заякова:Видно е , че не е извършено умишлено и се касае за единични бройки. 

Очевидно е допусната фактическа грешка при попълването на данните и не води до 

съществен резултат при отчитането на резултатите от гласуването. Още повече се 

отнася за преференциалния вот, считам че трябва да приемем написаното в протокола 

от СИК. 

 

Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:  

 

„ЗА“ – 14; 

            

           „Против“ - 0; 

 

Секция № 1 в гр. Русе, няма подписи от членовете на СИК на извършените поправки в 

проткола. Като на по-голямата част от поправките са се разписали, но на някои са 

пропуснали. Например брой намерени бюлетини в избирателната кутия и брой 

останали празни бюлетини.  

 

Секция № 152 в гр. Русе – няма положен подпис от председателя на СИК на разписката 

от информационно обслужване, но в протокола има. 
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Секция № 7 в гр. Глоджево – в протокола на СИК има отбелязан един преференциален 

вот в повече от разписката. 

 

Секция № 23 в гр. Сливо поле – има поправка в секционният протокол, в частта „  брой 

неизползвани бюлетини „ 

 

М. Хинкова : Да приемем, че това което е написано в протокола от СИК е вярното. 

Като за всеки секционен протокол с констатирани нередовности ще бъде с различен 

диспозитив. 

  

Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:  

 

„ЗА“ – 14; 

            

           „Против“ - 0; 

 

 Районна Избирателна Комисия  –  Русе  Р Е Ш И: 

 

1. ПОТВЪРЖДАВА  данните, записани в протокол на секционна 

избирателна комисия в избирателна секция № 190400023, намираща се на 

територията на Община Бяла, с. Копривец.  

2. ПОТВЪРЖДАВА  данните, записани в протокол на секционна 

избирателна комисия в избирателна секция № 190500007, намираща се на 

територията на Община Ветово, с. Глоджево.  

3. ПОТВЪРЖДАВА  данните, записани в протокол на секционна 

избирателна комисия в избирателна секция № 192700152, намираща се на 

територията на Община Русе, гр. Русе.  

4. ПОТВЪРЖДАВА  данните, записани в протокол на секционна 

избирателна комисия в избирателна секция № 192700001, намираща се на 

територията на Община Русе, гр. Русе.  

 

По втора точка от дневния ред 

 

Няма разисквания. 

 

 

Заседанието бе закрито в 16:10 часа на 27 май 2019 г.
 
от председателя М. Маркова.            

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова 

 

СЕКРЕТАР   
Милена Хинкова 

 

Изготвил протокола: 

/Билгин Бедриев/ 


