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ПРОТОКОЛ № 11 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 28 февруари 2017 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на 
РИК Русе, при следния дневен ред: 

1. Входяща кореспонденция. 
2. Разни. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Мирослава Маркова, Десислава Дивчева, Александър Корфонозов, 
Шейнур Еюб, , Милена Хинкова,  Тодорина Михайлова, Елица Куманова и Миглена 
Ангелова . 

ОТСЪСТВАТ: Йордан Димитров, Надежда Енчева, Ибрям Гаваз, Наталия Маринова, 
Силвия Кръстева. 

Заседанието е открито в 17:15ч. и председателствано от Мирослава Маркова –
Председател на комисията. 

Протоколът се води от Красимира Йорданова и Мария Петрова 

ПРЕДС. Мирослава Маркова: Открива заседанието на РИК Русе при наличие на 
изискуем кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с проекта за дневен 
ред. Няма допълнения към предложения проект за дневен ред. 

Гласували  8 члена на РИК Русе:     ЗА –  8         ПРОТИВ – 0 

Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред:  

- Вх. № 91/28.02.2017 г. Писмо от Областен управител относно заседание на 
Областен обществен съвет за социално  включване на хора с увреждане в 
изборния процес.-  за сведение. 

М.Маркова: знаете, че аз се бях ангажирала с тази среща, но поради заетост Десислава 
Дивчева, ще отиде и разясни.  

- Вх. № 92/28.02.2017 г.- . Писмо от Областна администрация относно график на 
посещения по общини за проверка на помещенията за съхранение на изборните 
книжа преди и след изборите. – за сведение 



- Вх. № 94/28.02.2017 г.-  Писмо от ЦИК до областните управители и искане на 
адреси за доставка, помещения за съхранение и за тиража на хартиените 
бюлетини – за сведение 

- Вх.№ 95/28.02.2017 г. -   Писмо от Областен управител относно организационно-
техническа подготовка за изборите за НС на 26.03.2017 г. - за сведение 

- Вх. № 96/28.02.2017 г.-   Жалба от Коалиция БСП за България относно грубо 
нарушение на правилата на предизборната кампания. 

М. Маркова – колеги във връзка с постъпилата жалба трябва да решим, как ще 
реагираме. 

М. Хинкова – в жалбата се посочва, че при поискване от наша страна, ще се 
предоставят свидетели. Нека за изясняване на случая да поискаме както и имената и 
телефоните на свидетелите, така и да изясним кой е разлепял посочените в жалбата 
плакати.. 

Д. Дивчева -  информация относно фирмата и лицата, разлепвали посочените в 
жалбата плакати бихме могли  да поискаме  от Община Русе. 

М. Хинкова – може в кратък срок да получим отговор и след това да изслушаме 
страните по жалбата. 

Е. Куманова – Информацията от община Русе би могла, за по-голяма експедитивност,  
да бъде поискана  чрез  e-поща.   

М. Маркова – Ще изготвим писмо до община Русе с искане за получаване на 
информация относно фирмата и лицата лепили посочените в жалбата плакати. С 
представителите на КП БСП за България да се свържем по телефон да предоставят 
данни за свидетелите, посочени в жалбата. 

 

- Вх. № 97/28.02.2017 г. –  Писмо от ЦИК, относно извършена проверка от ГРАО и 
резултатите от проверката за съответния район с констатираните несъответствия.    
М. Маркова  - Да се отстрани несъответствието – за сведение 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито от Мирослава Маркова в 
17:35 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

СЕКРЕТАР: 

Десислава  Дивчева 


