
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 № 13 

от проведено заседание на РИК Русе 

               Днес,06.03.2017  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, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, 
Милена Хинкова,  Тодорина Михайлова, Елица Куманова и Миглена Ангелова, 
Йордан Димитров, Надежда Енчева, Ибрям Гаваз, Наталия Маринова, Силвия 
Кръстева. 

ОТСЪСТВАТ:   Десислава Дивчева 

               Заседанието е открито в 17.00 ч. и председателствано от Мирослава 
Маркова –Председател на комисията. 

              Протоколът се води от  Нина Дякова 

             ПРЕДС. Мирослава Маркова: Открива заседанието на РИК Русе при 
наличие на изискуем кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с 
проекта за дневен ред, като предлага да се включи като допълнение към т.1 от 
предложения  дневен ред разглеждане на жалба на БСП за България. 

 с вх.№ 96/ 28.02.2017г. 

             Гласували  12 члена на РИК Русе:     ЗА –  12         ПРОТИВ – 0 

            Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред: 

М.Маркова припомня жалбата на БСП  За България. Предлага да бъдат 
изслушани свидетелите по жалбата. 

М.Маркова поканва свидетеля Пламен Рашев. 

Пламен Рашев: Снимките са от 26.02.2017г вечерта.Направихме пилотно 
поставяне на плакати на бул.“ Бозвели“. Докато лепяхме дойде колата на 
Стефан Бояджиев. Нямаше заплахи за разправа, но на следващата сутрин 
върху нашите плакати бяха налепени плакати за детско представление и цирк. 



Силвия Димитрова - Посочените от вас нарушения само на определените от 
кмета места ли са ? 

Пл. Рашев - да 

М.Хинкова - Вашите плакати навсякъде ли бяха унищожени? 

Пл. Рашев – да, навсякъде 

М.Хинкова - можете ли да посочите имената на извършителите? 

Пл.Рашев - не, не мога 

М.Хинкова - Тъй като не могат да бъдат посочени конкретните имена на 
извършителите предлагам да не съставяме акт за нарушение 

Десислава Дивчева се включва в заседанието в 17.30 ч 

М.Маркова - Подкрепям предложението. 

М.Маркова  подлага на гласуване предложението 

Гласували :    „ЗА“ -   13       Против  - 0 

Прието е решение № 47 : 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  Жалба вх. № 96/28.02.2017 г от Божидар 
Иванов Йотов – упълномощен представител на КП БСП лява България 
относно унищожаване на плакати на коалицията на 26/27.02.2017 г в 
гр.Русе , поради невъзможност да бъде установен конкретен извършител 
на деянието. 

           Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори 
пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

По вх.№ 99 / 01.03.2017г –  Корекция на дублиране членове на СИК-Русе от 
„РБ“ - Прието за сведение. 

По вх. № 106 / 06.03.2017г –Дублирани членове на СИК-Русе от „ БСП Лява 
България“-  Прието за сведение. 

По вх. № 93 / 28.02.2017 и вх. № 103/ 02.03.2017г – за замени с секционни 
комисии в листата на ДПС за парламентарни избори на 26.03.2017г 

М.Маркова предлага да бъдат направени замените Подлага на гласуване 
предложението 

Гласували :  „ЗА“  - 13          Против   - 0 

Прието е решение № 48 : 



ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе лицата от квотата на 
ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложенията към 
предложенията лица. 

Приложения списък е неразделна част от решението и е на 
разположение в Районна избирателна комисия  Русе. 

 
           Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори 
пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

По вх. № 98 / 01.03.2017г - за замени с секционни комисии в листата на БСП 
лява България в община Бяла  за парламентарни избори на 26.03.2017г 

М.Маркова предлага да бъдат направени замените Подлага на гласуване 
предложението 

Гласували :  „ЗА“  - 13          Против   - 0 

Прието е решение № 49 : 

 ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Бяла лицата от квотата 
на КП лява България и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложенията 
към предложенията лица. 

Приложения списък е неразделна част от решението и е на 
разположение в Районна избирателна комисия  Русе. 

 
           Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори 
пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

По вх. № 107/ 06.03.2017г – Писмо от Областен управаител –Русе относно 
жалба за унищожаване на агитационни материали. Прието за сведение 

По вх. № 108/ 06.03.2017г  - М. Хинкова предлага да бъде заличено името на 
Кинчо Тодоров Камбуров  в листата за СИК за парламентарните избори на 
26.03.2017г и да бъде уведомена политическата сила  за замяна на К.Камбуров 

М.Маркова подкрепя предложението .Подлага на гласуване предложението. 

Гласували :   „ЗА“ – 13        Против – 0 

Прието е решение № 50 : 

ЗАЛИЧАВА Кинчо Тодоров Камбуров от поименния състав на 
секционните избирателни комисии в Община Русе при произвеждане на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 



Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори 
пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 
 

По вх. № 109 / 06.03.2017г –Писмо от ЦИК относно процудура по одобряване 
на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в 
изборите на 26.03.2017г. Прието е за сведение 

Поради изчерпване на дневния ред М.Маркова закрива заседанието в 17.40 
часа.           

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

СЕКРЕТАР: 

Десислава  Дивчева 


