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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 № 27 
                                  от проведено заседание на РИК Русе 
 

Днес, 25.03.2017  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, Йордан Димитров, Елица Куманова, Надежда 
Енчева, Силвия Кръстева, Александър Корфонозов, Тодорина Михайлова, 
Десислава Дивчева, Миглена Ангелова, Шейнур Еюб, Милена Хинкова и Наталия 
Маринова 
ОТСЪСТВА:  Ибрям Гаваз 
 

Заседанието е открито в 1040 ч. и председателствано от  Мирослава Маркова 
– Председател на комисията 

Протоколът се води от  Мария Петрова и Нина Дякова 
 
Председателят Мирослава Маркова открива заседанието на РИК Русе при 

наличие на изискуемия кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с 
проекта за дневен ред. 

          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: 
  
- Вх.№ 323 / 24.03.2017 г. – Списък на упълномощени представители от КП 

Обединение ДОСТ 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
Решение № 179  / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 151 бр. упълномощени 
представители на КП Обединение ДОСТ, които да представляват партията в 
изборния ден при произвеждане  на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 
Приложения списък е неразделна част от решението и е на разположение в 
Районна избирателна комисия  Русе. 
Отказва публикуване на Зюлкюф Юсеинов Юсеинов, Ерхан Орханов Еминов, 
Шабан Сали Яхя, Нурджихан Еминова Ислям, Вежди Вели Паша и Бисер 
Александров Асенов, поради сгрешен EГН. 
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- Вх.№ 324 / 24.03.2017 г. – Списък с упълномощени представители от Коалиция 

Реформаторски блок -Глас народен  
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
Решение № 180  / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 29 бр. упълномощени 
представители на Коалиция Реформаторски блок -Глас народен, които да 
представляват коалицията в изборния ден при произвеждане  на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 
ОТКАЗВА публикуване като упълномощени  представители на Коалиция 
Реформаторски блок - Глас народен на Тодор Димитров Йоргов, Асен Страхилов 
Шалакчиев и Ангел Стоянов Ангелов, поради невалидни ЕГН. 

 
- Вх.№ 328 / 24.03.2017 г. – Списък с упълномощени представители от КП БСП за 

България 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
Решение № 181 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 1 бр. упълномощен 
представител на КП БСП за БЪЛГАРИЯ, който да представлява коалицията от 
партии в изборния ден при произвеждане  на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 
 

- Вх.№ 339 / 25.03.2017 г. – Писмо от ЦИК, относно указания оперативни планове 
и корекции в тях – за сведение. 

- Вх.№ 340 / 25.03.2017 г. – Предложение за замяна в състава на СИК Сливо поле 
от квотата на ПП АТАКА 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
Решение № 182 / 25.03.2017 г. –  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Сливо поле лицата от квотата на ПП Атака и вместо тях НАЗНАЧАВА 
посочените в приложението лица. 

- Вх.№ 341 / 25.03.2017 г. – Предложение за замяна в състава на СИК Русе от 
квотата на ПП АТАКА 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 гласа 
„против“  се прие: 
Решение № 183 / 25.03.2017 г. –  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на ПП Атака и вместо тях НАЗНАЧАВА 
посочените в приложението лица. 

- Вх.№ 342 / 25.03.2017 г. – Предложение за замяна в състава на СИК Русе от 
квотата на ПП ГЕРБ 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
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Решение № 184 / 25.03.2017 г. –  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 
Русе лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 
приложенията към предложението лица. 

- Вх.№ 343а / 25.03.2017 г. – Списък с упълномощени представители на КП НОВА 
РЕПУБЛИКА  
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 12 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
Решение № 185 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 147бр. упълномощени 
представители КП НОВА РЕПУБЛИКА които да представляват коалицията в 
изборния ден при произвеждане  на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 
ОТКАЗВА публикуване като упълномощени представители на КП НОВА 
РЕПУБЛИКА на Александър Огнянов Георгиев и Кирил Димитров Николов – 
лицата са регистрирани за застъпници на Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО. 
ОТКАЗВА публикуване като упълномощен представител на КП НОВА 
РЕПУБЛИКА на Божана Атанасова Цвяткова – лицето е упълномощен 
представител на Коалиция Реформаторски блок - Глас народен. 

 
Заседанието е прекъснато в 1050 часа 
 
Заседанието продължава в 13 50   часа 
 

ПРИСЪСТВАТ:  Мирослава Маркова, Йордан Димитров, Елица Куманова, Надежда 
Енчева, Силвия Кръстева, Александър Корфонозов, Тодорина Михайлова, 
Десислава Дивчева, Миглена Ангелова, Шейнур Еюб, Милена Хинкова и Наталия 
Маринова, Ибрям Гаваз 
ОТСЪСТВАЩИ:  Няма 

Протоколът се води от  Мария Петрова и Красимира Йорданова 
 
М. Маркова - Преди да започнем с входяща кореспонденция искам да ви представя 
трите нови технически сътрудници, които ще ни помагат утре при провеждането на 
изборите за народни представители – Светлина Колева, Искра Нейкова и Йоана 
Димитрова. 
 

- Вх.№ 343 / 25.03.2017 г. – Предложение за замени в състава на СИК за 
Община Иваново от квотата на ПП ГЕРБ. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 13 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
          Решение № 186 / 25.03.2017 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Иваново  лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА 
посочените в приложенията към предложението лица. 
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-  Вх.№ 344 / 25.03.2017 г. – Предложение за замени в състава на СИК за 
Община Русе от квотата на БСП лява България. – анулира я като 
застъпник   

Община Иваново от квотата на ПП ГЕРБ. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 13 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
            Решение № 187 / 25.03.2017 г. - ЗАЛИЧАВА от списъка на 
упълномощените представители в Община Русе лицето от квотата на 
КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и АНУЛИРА издаденото му удостоверение. 

- Вх.№ 345 / 25.03.2017 г. – Писмо от ЦИК, относно корекция с предишно 
писмо – за сведение 

- Вх.№ 347 / 25.03.2017 г. – Предложение за замени в състава на СИК за 
Община Русе от квотата на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 13 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
           Решение № 188 / 25.03.2017 г. - ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ 
И ВМРО и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 
предложението лица. 

-       Вх.№ 346 / 25.03.2017 г. – Жалба от Иван Георгиев Иванов кандидат за 
народен представител от ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА и ВМРО относно 
нарушение на ИК 
 М. Маркова – запознати сте със снимковия материал. Определените в комисия    
“жалби” от РИК са подготвили проекторешение, което ще ви изчета. 
М. Хинкова – ще коригираме малко това, което се отнася за времето в което е 
извършено деянието. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 13 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
         Решение № 189 / 25.03.2017 г. – ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на 
Иван Георгиев Иванов-кандидат за народен представител от Коалиция 
„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, относно нарушаване 
правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания 
при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
поради непосочване на конкретен нарушител, както и поради невъзможност да 
се установи време на извършване на нарушението. 

- Вх.№ 348 / 25.03.2017 г. – Предложение за замени в състава на СИК за 
Община Русе от квотата на КП Реформаторски блок 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 13 гласа - “ЗА „  и  0 глас 
„против“  се прие: 
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Решение № 190 / 25.03.2017 г. - ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на КП „Реформаторски блок“ и вместо тях 
НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица. 

 
 

По точка две от ДР:  
Й. Димитров – в 14 00 ч комисиите, трябваше да са по места и да работят. Все още 
имаме двама застъпника, които са и членове на СИК. 
М. Хинкова – предлагам ви да приемем решение и да ги обявим за членове на СИК. 
От 14.00 ч. те встъпват в длъжност и действат като такива. 
Д.Дивчева: Да се обадим на председателите на СИК № 218 и СИК №176 да ги 
попитаме тези хора дали са в СИК. 
М.Маркова: Давам 10 мин. Почивка. 

Заседанието е прекъснато в 1410 часа 
 
Заседанието продължава в 14 40   часа 

 
 М. Маркова : Двете партии направиха корекциите . Продължаваме. 
 

- Вх.№ 351 / 25.03.2017 г. – Писмо от Реформаторски блок – глас народен 
за отписване на пълномощник. 

                  Решение № 191 - ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените 
представители в Община Русе лицето от квотата на Коалиция Реформаторски блок - 
Глас народен. 

- Вх.№ 352 / 25.03.2017 г. - Писмо от Веселко Цветков, упълномощен 
представител на ПП БДЦ за отписване на пълномощник. 

                 Решение № 192 -  ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените 
представители в Община Русе лицето от квотата на ПП ББЦ. 

 
По точка две от ДР:  

М. Маркова – Както знаете, в изборния ден се делим на две смени. Предлагам ви за 
утре да бъде следната ситуация: 
Първа смяна: От 6.30  до 12 30 ч: М.Маркова, Ал.Корфонозов, Н.Маринова, 
М.Хинкова, Е.Куманова, Ш.Еюб, Й.Димитров и технически сътрудници: 
Мария,Нина,Искра,Стефан и Йоана  
Втора смяна: От 12.30 до 18.00 ч: Д.Дивчева, Н.Енчева, С.Кръстева, И.Гаваз, 
М.Ангелова,Т.Михайлова и технически сътрудници : Красимира,Рюкие,Светлина и 
Добромир. 
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М. Маркова -  От 18.00ч. всички трябва да сме тук. Разпределението ни е по 
следния начин: 

Първа контрола: Надя Енчева, Милена Хинкова, Стефан Бонев и Тодорина 
Михайлова. 
Втора контрола:  
1. Шейнур Еюб  и  Нина Дякова 
2. Ибрям Гаваз  и  Рюкие  Силянова 
3. Миглена Ангелова и Красимира Йорданова 
4. Силвия Кръстева и Светлина Колева 
5. Елица Куманова и Искра Нейкова 
 
Трета контрола:  Александър Корфонозов  и  Наталия Маринова 
Четвърта контрола: Йордан Димитров 
 
На разпластяването ще бъдат: Мария Петрова, Добромир Иванов и Йоана 
Димитрова. 
 
 Заседанието е прекъснато в 15.05  часа 
 
 Заседанието продължава в 19.00   часа 

 
ПРИСЪСТВАТ:  Мирослава Маркова, Йордан Димитров, Елица Куманова, Силвия 
Кръстева, Александър Корфонозов, Тодорина Михайлова, Десислава Дивчева, 
Миглена Ангелова, Шейнур Еюб, Милена Хинкова , Наталия Маринова, Ибрям Гаваз 
 
ОТСЪСТВАЩИ:  Надежда Енчева и Наталия Маринова 

 
Протоколът се води от  Красимира Йорданова и 
- Вх.№ 349 / 25.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на КП 

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА  и ВМРО  
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                  Решение № 193 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 2 бр. 
упълномощени представители на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, 
АТАКА и ВМРО, които да представляват коалицията в изборния ден при 
произвеждане  на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
 
 

- Вх.№ 350 / 25.03.2017 г.- Списък с упълномощени представители на КП 
ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ  

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
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              Решение № 194 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 14 бр. 
упълномощени представители на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, които да 
представляват коалицията в изборния ден при произвеждане  на изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г. 
 
 
-          Вх.№ 353 / 25.03.2017 г. – Заявление от Божана Атанасова Цвяткова, относно 
злоупотреба с лични данни от КП  Реформаторски блок. 
М.Хинкова: От компетенцията на комисията е да се произнесе.Предлагам да го 
сканираме и пратим по електронната поща и КЗЛД. 
М.Маркова:  Съгласни ли сте да приемем протоколно решение. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 

 
Протоколно решение: Заявлението да бъде препратено на комисията по защита на 
личните данни, на основание чл. 38 от ЗЗЛД. 

  
- Вх.№ 354 / 25.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на КП 

Реформаторски блок  
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                  Решение № 195 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 51 бр. 
упълномощени представители на Коалиция Реформаторски блок -Глас народен 
които да представляват коалицията в изборния ден при произвеждане  на изборите 
за народни представители на 26 март 2017 г. 
ОТКАЗВА публикуване като упълномощени представители на  Коалиция 
Реформаторски блок - Глас народен на Йорданка Христова Колева и Айдън Юмеров 
Алибашев, поради невалидни ЕГН. 
 

- Вх.№ 355 / 25.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на КП 
БСП за България  

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                  Решение № 196 / 25.03.2017 г. –  ПУБЛИКУВА списък с 5 бр. 
упълномощени представители на КП БСП за БЪЛГАРИЯ, които да представляват 
коалицията от партии в изборния ден при произвеждане  на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 
 

 
- Вх.№ 356 / 25.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на КП 

Нова Република 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                 Решение № 197 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 2 бр. 
упълномощени представители КП НОВА РЕПУБЛИКА които да представляват 
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коалицията в изборния ден при произвеждане  на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 
 
 

- Вх.№ 357 / 25.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на ПП 
ГЕРБ 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                 Решение № 198 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 11 бр. 
упълномощени представители на ПП ГЕРБ, които да представляват ПП ГЕРБ в 
изборния ден при произвеждане  на изборите за народни представители на 26 март 
2017 г. 
 

- Вх.№ 358 / 25.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на 
Обединение ДОСТ 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                 Решение № 199 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 6 бр. 
упълномощени представители на КП Обединение ДОСТ, които да представляват 
партията в изборния ден при произвеждане  на изборите за народни представители 
на 26 март 2017 г. 
ОТКАЗВА публикуване като упълномощени представители на  КП Обединение 
ДОСТ на Мейлин Камберова Джеляйдинова, поради невалидно ЕГН.  

- Вх.№ 359 / 25.03.2017 г. – Предложение за замени в състава на СИК за 
Община Русе от квотата на ПП ДПС 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 13 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                  Решение № 200 / 25.03.2017 г. –  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Русе лицата от квотата на ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 
приложенията лица 

-              Вх.№ 360 / 25.03.2017 г. – Писмо от Община Русе – за сведение 

                 Вх.№ 361 / 25.03.2017 г. - Списък с упълномощени представители на КП 
БСП за БЪЛГАРИЯ 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                  Решение № 202 / 25.03.2017 г. – ПУБЛИКУВА списък с 1 бр. 
упълномощен представител на КП БСП за БЪЛГАРИЯ, който да представлява 
коалицията от партии в изборния ден при произвеждане  на изборите за народни 
представители на 26 март 2017 г. 
 

- Вх.№ 362 / 25.03.2017 г. - Предложение за замени в състава на СИК за 
Община Бяла от квотата на ПП ГЕРБ 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
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                   Решение № 201/ 25.03.2017 г. –  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 
Община Бяла лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените 
в приложението към предложението лица. 

 
- Вх.№ 363 / 25.03.2017 г. - Предложение за замени в състава на СИК за 

Община Ценово от квотата на ПП Патриотичен фронт 
 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                  Решение № 203/ 25.03.2017 г. –  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в 
Община Ценово лицата от квотата на КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И 
ВМРО и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението 
лица. 

 
- Вх.№ 364 / 25.03.2017 г. – Заличаване на упълномощен представител от 

ББЦ 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 11 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
                 Решение № 204/ 25.03.2017 г. – ЗАЛИЧАВА от списъка на 
упълномощените представители в Община Русе лицето Недка Неделчева Бацалова 
от квотата на ПП ББЦ. 

По т.2 
Й.Димитров: Представителят на ББЦ е от АТАКА. 
Д.Дивчева: Ще се обадим на партиите.  

 
Поради изчерпване на дневния ред  заседанието се закрива в 19.15 часа 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мирослава Маркова  
 
СЕКРЕТАР : 
Десислава Дивчева 
 


