
 

 

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 № 16 

от проведено заседание на РИК Русе 
Днес, 13.03.2017  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, Миглена Ангелова, Ибрям Гаваз, Наталия Маринова, Надежда Енчева и 
Елица Куманова . 
ОТСЪСТВАТ: Йордан Димитров,    Десислава Дивчева, Тодорина Михайлова и 
Силвия Кръстева. 

Заседанието е открито в 14:40 ч. и председателствано от  Мирослава Маркова 
– Председател на комисията. 

Протоколът се води от  Рюкие Силянова и Красимира Йорданова. 
ПРЕДС. Мирослава Маркова: Открива заседанието на РИК Русе при наличие 

на изискуем кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с проекта за 
дневен ред. 
Проведено гласуване на членовете на РИК :  „За“ – 9   и  0 - „против“. 
По т. 1 от дневния ред: 

- Вх.№ 140 / 10.03.2017г. – Писмо от кмета на Община Две могили, относно 
оповестяване на мерки за избирателите с увреждания и относно секции за 
избиратели с увредено зрение или с затруднения с предвижването - за 
сведение 

- Вх.№ 141 / 10.03.2017г.  – Писмо от кмета на Община Иваново, относно 
организационно техническата подготовка на изборите за народни 
представители на 26.03.2017 г.  – за сведение 

- Вх. № 142 / 10.03.2017г.  -  Писмо от   кмета на Община Ценово, относно 
приемане и съхранение на изборни книжа – за сведение 

- Вх.№ 143 / 13.03.2017 г. -   Писмо от “ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП”, относно 
прогнозно социологическо проучване и събиране на прогнозни резултати  - за 
сведение 

- Вх.№ 144 / 13.03.2017 г. -  Писмо от ЦИК, относно заличаване на кандидати от 
кандидатски листи след изтичане на срока и отпечатване на бюлетини - за 
сведение 

Протоколно решение: Да се препрати до Областен управител. 
- Вх.№ 145 / 13.03.2017 г. – Писмо от ЦИК, относно допълнение и изменение на 
решение № 4134-НС/26.01.2017 г. за утвърждаване на образци на указателни 
табели и табла за РИК  и  СИК. Промяна на образци за указателни табели.  - 
за сведение 

Протоколно решение: Да се запознае и Областна  администрация с решението на 
ЦИК. Да се изпрати писмо до Областен управител. 



 

 

- Вх.№ 146 / 13.03.2017 г. - Писмо от ЦИК, относно  график на предаване на 
бюлетини за гласуване за страната в изборите за народни представители на 
26.03.2017 г. – отлага се за следващо заседание 

- Вх.№ 147 / 13.03.2017 г. -  Писмо от кмета на Община Две могили, относно  
гласуване на избиратели с трайни увреждания с ПСИК - за сведение 

- Вх.№ 148 / 13.03.2017 г. - Писмо от кмета на Община Ветово, относно 
уведомление, че няма подадени заявления за гласуване с ПСИК – за 
сведение 

- Вх.№ 149 / 13.03.2017 г. - Писмо от кмета на Община Ветово, относно 
уведомление, че няма издадени удостоверения за гласуване на друго място 
по постоянен адрес  – за сведение 

- Вх.№ 150 / 13.03.2017 г. – Писмо от кмета на Община Русе, относно 
образуване на ПСИК – два броя и определяне на номера и помещения – за 
сведение 

- Вх.№ 151 / 13.03.2017 г. – Писмо от кмета на Община Иваново, относно 
информация за избирателни секции, в които могат да гласуват граждани с 
увредено зрение или със затруднение в предвижването – за сведение 

- Вх.№ 152 / 13.03.2017 г. - Писмо от   кмета на Община Борово, относно 
съхранение на хартиените  бюлетини – за сведение 

- Вх.№ 153 / 13.03.2017 г. - Писмо от   кмета на Община Борово, относно 
оповестяване  на мерки за избирателите с увреждания – за сведение 

- Вх.№ 154 / 13.03.2017 г. – Предложение за замяна на член на СИК – Сливо 
поле  от квотата на ПП“ГЕРБ“. 

Проведено гласуване на членовете на РИК.   С  9 - “ЗА „  и  0 - „против“  се прие 
решение: 
                  РЕШЕНИЕ №62/ 13.03.2017 г. -  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Сливо поле лицето от квотата на ПП ГЕРБ и вместо него НАЗНАЧАВА 
посоченото в приложението лице. 

- Вх.№ 155/ 13.03.2017 г. – Писмо със списък на упълномощените 
представители на  ПП“ГЕРБ“   

Проведено гласуване на членовете на РИК.   С  9 - “ЗА „  и  0 - „против“  се прие 
решение: 

       РЕШЕНИЕ №63/ 13.03.2017 г. - ПУБЛИКУВА на интернет страницата на 
РИК Русе списък  на упълномощени представители на партията в община Русе от 
ПП ГЕРБ.   
             -   Вх.№ 156 / 13.03.2017 г. - Писмо от Община Ветово, относно препращане 
на предложение за замяна на членове в СИК – Ветово от квотата на коалиция „БСП 
лява България“. 

М.Маркова: Не е приложено пълномощно. 
М.Хинкова: Оригиналът на пълномощното е приложен към преписката за 
назначаване на СИК. Ще направим копие от него. 

Проведено гласуване на членовете на РИК.   С  9 - “ЗА „  и  0 - „против“  се прие 
решение: 



 

 

      РЕШЕНИЕ №64/ 13.03.2017 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Ветово лицата от квотата на КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и вместо 
тях НАЗНАЧАВА посочените в приложенията към предложенията лица. 

- Вх.№ 158 / 13.03.2017 г. – Писмо от Областен управител на област Русе, 
относно определяне на помещения за съхраняване на бюлетини преди 
избори – за сведение 

- Вх.№ 159/ 13.03.2017 г. – Писмо от кмета на Община Две могили, относно  
Публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго 
място – за сведение 

- Вх.№ 160/ 13.03.2017 г. – Писмо от кмета на Община Иваново, относно 
определяне на състава на ПСИК в Община Иваново. 

Проведено гласуване на членовете на РИК.   С  9 - “ЗА „  и  0 - „против“  се прие 
решение: 

        РЕШЕНИЕ №65/ 13.03.2017 г. - НАЗНАЧАВА поименно състава на 
подвижната секционна избирателна комисия в Община Иваново  при произвеждане 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съгласно приложен 
списък, на разположение в РИК Русе и неразделна част от настоящото решение. 

- Вх.№ 161/ 13.03.2017 г. - Писмо от кмета на Община Сливо поле, относно  
Публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго 
място – за сведение 

- Вх.№ 134 #2 / 13.03.2017 г. - Писмо от кмета на Община Сливо поле, 
относно определяне на състава на ПСИК в Община Сливо поле. 

Проведено гласуване на членовете на РИК.   С  9 - “ЗА „  и  0 - „против“  се прие 
решение: 

        РЕШЕНИЕ №66/ 13.03.2017 г. – НАЗНАЧАВА поименно състава на 
подвижната секционна избирателна комисия в Община Сливо поле  при 
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съгласно 
приложен списък, на разположение в РИК Русе и неразделна част от настоящото 
решение. 

- Вх.№ 162/ 13.03.2017 г. -  Писмо от кмета на Община Бяла, относно  
Публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго 
място – за сведение 

 
По т. 2 от дневния ред: 
М.Маркова: Знаете, че започват обученията на членовете на СИК по общините. Ще 
се проведат на 15.03.2017г. и 16.03.2017г. Както предварително сме се разбрали, 
предлагам да се разделим на два лъча на всяка от датите.  
На 15.03.2017г.: Първият лъч обхваща общините Иваново, Две могили и Борово. 
Тръгване в 9.30ч. Участват : М.Хинкова, Й. Димитров и Н.Енчева. 
Втория лъч обхваща общините  Бяла и Ценово. Час на тръгване е 9.30ч. Участват : 
М.Ангелова, Ал.Корфонозов и Н.Маринова. 
На 16.03.2017г.: Първият лъч до община Сливо поле. Час на тръгване 9.30ч. 
Участват : С.Кръстева, Ш. Еюб и Ал. Корфонозов. 



 

 

 Вторият лъч е към община Ветово. Час на тръгване 9.30ч. Участват : Е.Куманова, М. 
Хинкова и И.Гаваз. 
Да поговорим за самото обучение.  
Да припомня, че обучението в Русе е на 20.03.2017г. от 18.00ч. в Дома на Културата. 
След като свършат обученията,трябва да подадем информация в ЦИК, за броя на 
секциите и колко от тях са присъствали на обученията. 
Другото, което ще се раздава по време на обученията е чернова за преброяване на 
преференциите.Нашето предложение с Н.Енчева е да им  разпечатаме на 
секционните комисии като образец бланката чернова за преброяване на 
преференциите, като на първия ред бъде отпечатано № на ПП или КП, според 
бюлетината, както и наименованието й. 
 
М.Маркова: Да се разберем колегите, които ще провеждат обученията по общините 
,да вземат Публичните регистри за издаване на удостоверения за гласуване на 
друго място там, откъдето не са ги донесли. 
 
 
                  Поради изчерпване на дневния ред М.Маркова закрива заседанието  
15.17 часа. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мирослава Маркова : 
 
 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ : 
Александър Корфонозов: 


