РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 3
от проведено заседание на РИК Русе
Днес, 11 април 2019 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на
РИК Русе.
Заседанието бе открито в 18:10 ч. от Председателя на РИК Мирослава
Маркова.
Присъстват всички членове: М. Маркова, Д. Дивчева, Е. Заякова, Н. Енчева, З.
Абазова, М. Петрова, Т. Михайлова, М. Хинкова, Е. Димитрова, А. Корфонозов,
Н. Маринова, Й. Димитров, С. Михов, Люлин Матев, М. Ангелова;
Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.
Протоколът се води от Билгин Бедриев – техн.сътрудник
Дневен ред:
1. Входяща кореспонденция
2. Определяне единната номерация на избирателните секции в
Изборен район 19 – Русенски.
3. Определяне общия брой на членове на секционни избирателни
комисии в Изборен район 19 – Русенски.
4. Разни
По първа точка от ДР
Вх. № 10/10.04.2019 г. – Писмо от Община Сливо Поле, ведно със Заповед
за определяне на помещение за съхранение на хартиените бюлетини. - За
сведение
Вх. №11/10.04.2019 г. – Писмо и Заповед № 116/08.04.2019г. на Община
Бяла за организационно-техническата подготовка на изборите за членовете на
ЕП. - За сведение
Вх. № 12/10.04.2019 г. – Заповед № 096/08.04.2019г. и придружително писмо
на Община Ценово за определяне на помещение за съхранение на хартиените
бюлетини. - За сведение
Вх. № 13/10.04.2019 г. – Заповед № 147/09.04.2019г. на Община Борово за
определяне на помещение за съхранение на хартиените бюлетини. - За
сведение
Вх. № 14/10.04.2019 г. – Заповед № 137/01.04.2019г. на Община Борово за
определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на
Община Борово. - За сведение
Вх. № 15/10.04.2019 г. Заповед № 136/01.04.2019г. на Община Борово за
образуване на 11 избирателни секции на територията на Община Борово. - За
сведение

Вх. № 16/10.04.2019 г. – Писмо от Областен Управител на област Русе,
препратено от Община Русе. - За сведение
Вх. № 17/10.04.2019 г. – Писмо от Община Ценово, относно брой избиратели
в Община Ценово. - За сведение
Вх. № 18/10.04.2019 г. – Писмо от Областен Управител, относно помещение
за съхраняване на бюлетини. - За сведение
Вх. № 19/11.04.2019 г. – Придружително писмо и Заповед № 105/01.04.2019г.
на Община Бяла за образуване на избирателни секции и места за обявяване на
избирателните списъци. - За сведение
Вх. № 20/11.04.2019 г. – Придружително писмо и Заповед № 366/11.04.2019г.
на Община Две Могили за места за обявяване на избирателните списъци. - За
сведение
Вх. № 21/11.04.2019 г. – Заповед на кмета на Община Иваново, относно
местата за обявяване на избирателните списъци и местата за поставяне на
агитационни материали. - За сведение
По втора точка от ДР
Председателя на РИК- Русе, запозна членовете на комисията с
проект за решение за определяне на единната номерация на
избирателните секции в Изборен район 19 – Русенски.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 15
„ПРОТИВ“ – 0
РИК - Русе прие Решение № 6-ЕП.
По трета точка от ДР
Председателя на РИК- Русе, запозна членовете на комисията с
проект за решение за определяне общия брой на членове на секционни
избирателни комисии в Изборен район 19 – Русенски.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 15
„ПРОТИВ“ – 0
РИК - Русе прие Решение № 7-ЕП.
По четвърта точка от ДР
Миглена Ангелова: колеги, както знаете имаме възможност да си вземем още
един технически сътрудник, искам да предложа НИНА ДЯКОВА ДЯКОВА, която
е с дългогодишен опит в администрацията и смятам, че ще се справи с
работата и да ни бъде полезна.
Пристъпи се към гласуване.
„ЗА“ – 15
„ПРОТИВ“ – 0
РИК - Русе прие Решение № 8-ЕП.
Заседанието бе закрито в 1845 от председателя М. Маркова
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Маркова

СЕКРЕТАР:
Милена Хинкова
Изготвил протокола:
Билгин Бедриев
/техн.сътрудник/

