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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 № 28 
                                  от проведено заседание на РИК Русе 
 

Днес, 26.03.2017  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, 
Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова и Наталия Маринова 
ОТСЪСТВА: Ибрям Гаваз, Надежда Енчева, Силвия Кръстева, Тодорина 
Михайлова, Десислава Дивчева, Миглена Ангелова, 
 

Заседанието е открито в 700 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 7 члена на РИК Русе:     „ЗА“ –   7         „ПРОТИВ“ – 0 

Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 

  
По т. 1 от дневния ред: 
  

- Замени в Община Две могили  
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 7 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение 205 /26.03.2017 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на секционни избирателни 
комисии в община Две могили лица, които не са се явили в изборния ден в 
съответната СИК и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в списъците лица. 
 

- Замени в Община Русе  
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 7 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение 206/26.03.2017 г. – ОСВОБОЖДАВА от състава на секционни избирателни 
комисии в община Русе лица, които не са се явили в изборния ден в съответната 
СИК и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в списъците лица. 

 
- Вх.№ 365/26.03.2017 г. -  Писмо от ЦИК, относно отмяна на решение на РИК  – 
за сведение 
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- Вх.№ 367/26.03.2017 г. – Заличаване на застъпник от квотата на ОБЕДИНЕНИ 
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО  
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 7 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение № 207/26.03.2017 г. – ЗАЛИЧАВА от списъка на регистрираните 
застъпници от коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО лицето 
Румянка Андреева Любенова и АНУЛИРА издаденото на нейно име удостоверение 
№ 3-165-НС/20.03.2017 г. 

 
- Замени в Община Бяла 

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 7 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение 208/26.03.2017 г. – ОСВОБОЖДАВА от състава на секционни избирателни 
комисии в община Бяла лица, които не са се явили в изборния ден в съответната 
СИК и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в списъците лица. 

 
- Замени в Община Сливо поле  

Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 7 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение 209/26.03.2017 г. – ОСВОБОЖДАВА от състава на секционни избирателни 
комисии в община Две могили лица, които не са се явили в изборния ден в 
съответната СИК и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в списъците лица. 

 
-       Вх.№ 368/26.03.2017 г. – Сигнал по телефона за незаконна агитация от Бюлент 
Хасанов представител на ПП ДОСТ, отнасяща се за СИК 3  в Община Сливо поле. 
Сигналът е приет от Милена Хинкова. 
М.Маркова - Напомням, че заявката за ползване на автомобили за проверки на 
жалби и сигнали става чрез мен. 
При проверката установихте ли нарушения?  
М.Хинкова - Действително имаше поставени агитационни материали в 
непосредствена близост до избирателната секция. Пред самата секция присъстваше 
кандидатът за народен представител, което е нарушение. Считам, че е необходимо 
да се отправи предупреждение към кмета на Община Сливо поле да се премахнат 
поставените агитационни материали около секцията 
Й.Димитров - ние сме колективен орган и е необходимо за проверка на сигнал да са 
уведомени всички членове на РИК., а не това да става тайно. 
М.Хинкова - тръгнахме колективно на проверка, като представители на две 
различни партии без намерение да обиждам когото и да било от членовете на РИК и 
да уведомим на заседание всички колеги, ако сигналът е верен. 
Ш.Еюб - не приемам, че седенето пред секцията е форма на агитация. Кандидатът 
за депутат не е бил вътре в секцията. Покажете доказателства, че е извършвал 
агитация. Считам, че сигналът трябва да се остави без уважение. 
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М.Хинкова - Според мен всички телефонни сигнали трябва да се входират и 
разгледат на заседание. Считам, че има нарушение на закона. Лицето трябва да се 
отдръпне от секцията. 
Ш.Еюб - Определете метража и провното основание. 
М.Хинкова- За съжаление няма такова 
М.Маркова – Да окажем на кандидата за нар. представител да не стои на по-малко 
от 50 метра от СИК. Да окажем на кмета на Сливо поле да премахне всички 
агитационни  материали, поставени на по-малко от 50 метра. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 6 гласа - “ЗА „  и  1 глас „против“ – 
на Шейнур Еюб,  се прие: 
Решение 210 /26.03.2017 г. - Указва на кандидата за народен представител Метин 
Айдънов Ибрямов от листата на ДПС, че следва да напусне мястото в 
непосредствена близост до СИК19-33-00-003 и до края на изборния ден да се 
намира на разстояние на по-близо от 50 м от нея. При отказ от негова страна ДА 
БЪДЕ ОТСТРАНЕН от охраната на секцията. 

Указва на Кмета на Община Сливо поле да предприеме действия по 
премахване на  агитационните материали на партии и коалици, поставени по 
ел.стълбове в гр.Сливо поле. 

Оставя без уважение сигнала по отношение на общинския съветник Емел 
Изет Мехмед 
 
-     Вх.№ 369/26.03.2017 г. – Жалба от Божидар Иванов Йотов упълномощен 
представител на Коалиция БСП за България, относно нарушение на ИК 
представляващо неправомерно използване на служебното положение и открита 
агитация от кмета на с. Пиперково, Бисерка Апостолова, която е регистрирана като 
упълномощен представител на ПП ГЕРБ.  
М.Маркова - Да заличим пълномощното на представителя на ПП ГЕРБ Бисерка 
Апостолова. 
Й.Димитров - Не намерихме правното основание, че тези лица не могат да са 
представители. 
М.Маркова – Тогава ще оставим жалбата без уважение. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 7 гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение 211 /26.03.2017 г. –  ОСТАВЯ жалбата БЕЗ УВАЖЕНИЕ. 

Заседанието е прекъснато в 12.05ч. 
 
Заседанието е продължено в 16.50ч. 
 

ПРИСЪСТВАТ:  Мирослава Маркова, Десислава Дивчева, Елица Куманова, Ибрям 
Гаваз, Надежда Енчева, Милена Хинкова, Миглена Ангелова и Тодорина Михайлова 
ОТСЪСТВА: Йордан Димитров, Силвия Кръстева,  Александър Корфонозов, Шейнур 
Еюб и Наталия Маринова. 
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Протоколът се води от  Рюкие Силянова и Красимира Йорданова 
 

- Замени в Община Русе в СИК № 30 
 Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 8  гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  
се прие: 
Решение 212 /26.03.2017 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на секционна избирателна 
комисия № 19 27 00 030   в община Русе лицето: Искрен Петров Чавдаров - 
секретар, поради неявяване в избирателната секция в изборния ден до 8:00 часа и 
НАЗНАЧАВА вместо него, лицето: Стиван Данчев Маринашев, който е член на 
комисията -  за секретар. 

 
-  Вх.№ 370/26.03.2017 г. – Списък за регистрация на наблюдатели от 

АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ - За сведение 
-  Вх.№  371/26.03.2017 г. – Жалба от Цветелин Н. Върбанов, относно нарушение 

на ИК, предварително попълване на чернова на протокол. 
Д.Дивчева - Направена е проверка. Можем да вземем решение 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 8  гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение 213 /26.03.2017 г. –  ОСТАВЯ жалбата БЕЗ УВАЖЕНИЕ, 
 
-    Вх.№ 372/26.03.2017 г. и Вх.№ 374/26.03.2017 г. – Жалби от Божидар Ив. Йотов, 
относно нарушение на ИК, в СИК№ 17 в Община Бяла са назначени за членове 
майка и син. 
М.Маркова - едната партия вече извърши замяна. Проблемът е решен. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК.  С 8  гласа - “ЗА „  и  0 глас „против“  се 
прие: 
Решение 214 /26.03.2017 г. –  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК № 17 в с. Полско 
Косово, общ. Бяла лицето Пенка Стефанова Йорданова и вместо нея НАЗНАЧАВА 
Силвия Иванова Ламбева. 

По отношение на жалбата, РИК Русе счита, че нарушението е преустановено с 
направената замяна. 
 
- Вх.№ 373/26.03.2017 г. – Писмо от ЦИК  - за сведение 
- Вх.№ 375/26.03.2017. – Жалба от Божидар Ив. Йотов, относно нарушение на ИК. 
Д.Дивчева: Извърших проверка по телефона, чрез справка в селото и установих, че 
действително кмета на кметството извозва с личния си автомобил избиратели до 
СИК. 
Н.Енчева: ИК не въвежда забрана за това нещо. 
М.Хинкова: Вярно, но би трябвало предварително да са обявили автомобила за 
извозване. 
Н.Енчева: РИК няма как да установи в Община Иваново коя кола е използвана. 
Съгласно ИК няма забрана за използване на лични автомобили. Предлагам жалбата 
да е без уважение, като неоснователна. 
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М.Хинкова: Предлагам да обърнем внимание на кмета на кметството, че трябва да 
спазва ИК. 
Проведено е гласуване на членовете на РИК, по предложението направено от 
Надежда Енчева.  С 7  гласа - “ЗА „  и  1 глас „против“ ( Миглена Ангелова ) се прие: 
Решение 215 /26.03.2017 г. –  ОСТАВЯ жалбата БЕЗ УВАЖЕНИЕ. 

 
Заседанието е прекъснато в 17.10ч. 
 
Заседанието е продължено в 19.50ч. 
 

ПРИСЪСТВАТ:  Мирослава Маркова, Десислава Дивчева, Елица Куманова, Ибрям 
Гаваз, Надежда Енчева, Милена Хинкова, Миглена Ангелова, Тодорина Михайлова, 
Йордан Димитров, Силвия Кръстева, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб и 
Наталия Маринова. 
ОТСЪСТВАТ: няма 
      Протоколът се води от  Рукие Силянова и Красимира Йорданова 

 
М.Маркова: Колеги, към този час няма постъпила нова входяща кореспонденция. 
Започваме подготовката на изборната нощ. Всеки да заеме мястото според 
разпределението ни и чакаме вече секционните комисии. Желая ви спорна работа. 

 
Поради изчерпване на дневния ред  заседанието се закрива в 20.00часа 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мирослава Маркова  
 
СЕКРЕТАР : 
Десислава Дивчева 
 


