
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 № 12 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 26 октомври 2016 г. От 15.00 ч., в зала № 2 на Община Русе се проведе 
заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 

1. Входяща кореспонденция. 
2. Разни. 

 

 ПРИСЪСТВАТ: Мирослава Маркова, Десислава Дивчева, , Зюмрюд Абазова, 
Донка Тодорова, Ибрям Гаваз, Йордан Димитров, Миглена Ангелова, Надежда 
Енчева, Силвия Кръстева, Тодорина Михайлова,  Милена Хинкова, Виделин 
Василев,Александър Корфонозов. 

 ОТСЪСТВАЩИ: няма 

 Заседанието е открито в 15.22 ч. и председателствано от Мирослава Маркова –
председател на комисията. 

 Протоколът се води от 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. Няма допълнения към предложения проект за дневен ред. 

Гласували 13 членове на РИК Русе: за – 13, против – 0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

По т.1 от дневния ред:  

 - Вх.№ 95/25.10.16 г. – График за провеждане на обучение на РИК за сведение 
и подготовка за осъществяване на онлайн обучение с изх. №  ПВР - 15-
158/24.10.2016  г. - за сведение. 
 - Вх.№ 97/25.10.16 г. – Постъпило писмо от Община  Ценово относно 
разположение на избирателните секции подходящи за гласуване на лица с увредено 
зрение или затруднения в придвижването  -  отложено за следващо заседание. 
 - Вх.№ 98/ 25.10.16 г. – Постъпило писмо  от Община  Две  могили относно 
разположение на избирателните секции подходящи за гласуване на лица с увредено 
зрение или затруднения в придвижването -  отложено за следващо заседание. 
 - Вх.№ 99/25.10.16 г.– Постъпило писмо от Община  Иваново относно 
разположение на избирателните секции подходящи за гласуване на лица с увредено 
зрение или затруднения в придвижването -  отложено за следващо заседание. 



 - Вх.№ 100/ 25.10.16 г.  – Копие от регистъра на издадените удостоверения за 
гласуване на друго място за Община Русе-  за сведение 
 - Вх.№ 101/ 25.10.16 г. –Постъпило писмо „Алфа Рисърч“ООД относно 
провеждане на социологически проучвания „ на изхода“ в изборния ден с решение 
№ 3803-ПВР/НР/19.10.2016 г. на ЦИК - за сведение 
 - Вх. № 102/ 25.10.2016 г. – Постъпили предложения за промени в СИК на ПП 
ГЕРБ за Община Русе.  
Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема. 
Решение № 35/26.10.2016 г. –Приема предложението за промени в СИК на ПП 
ГЕРБ за Община Русе. 
 - Вх.№ 103/ 25.10.2016 г. – Постъпили предложения за промени на ПП ГЕРБ  в 
СИК – Сливо поле.  

Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 36/ 26.10.2016 г. –Приема предложението за промени в СИК Сливо 
поле  на ПП ГЕРБ. 

 - Вх.№ 104/ 25.10.2016 г. – Постъпило писмо от Община Бяла относно 
разположение на избирателните секции подходящи за гласуване на лица с увредено 
зрение или затруднения в придвижването - отложено за следващо заседание. 
- Вх.№ 105/ 25.10.2016 г. –Списък с упълномощените представители на ПП 
ГЕРБ в Община  Сливо  поле. 

Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема 

Решение № 37/ 26.10.2016 г. –Приема предложението за упълномощени 
представители в СИК Сливо поле  на ПП ГЕРБ. 

По следните входящи номера: 

 - Вх.№ 96/ 25.10.16 г. – Постъпило писмо по електронната поща с 
предложение от   ПП ДПС за състав на ПСИК. 
 - Вх. № 106/ 26.10.16 г. – Предложение за състава на ПСИК Русе от КП „ 
Патриотичен фронт“  
 - Вх. № 110/ 26.10.16 г.- предложение за назначаване в ПСИК на ПП АБВ в 
Община Русе 
 - Вх. № 115/ 26.10.16 г.- постъпило предложение от ПП ГЕРБ за състав на 
ПСИК  
 - Вх.№ 116/ 26.10.16 г.- постъпило предложение от  ПП АТАКА за състав на 
ПСИК 
 - Вх. № 119/ 26.10.16 г.- постъпило предложение от  КП “ББЦ” за състав на 
ПСИК 
 - Вх. № 120/ 26.10.16 г.- постъпило предложение от  КП “Реформаторски 
блок” за състав на ПСИК 



 - Вх. № 121/ 26.10.16 г.- постъпило предложение от  КП БСП – Лява България 
за състав на ПСИК 
По постъпилите предложения е Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ 
предложението се приема 
Решение № 41/ 26.10.2016 г. – Приема предложенията за състави на ПСИК Русе  
  
 -  Вх. № 107/ 26.10.16 г. – От  Община  Бяла -  регистър за удостоверения за 
гласуване на друго място- за сведение. 
 - Вх. № 108/26.10.16 г. – Писмо от Областен управител на Русе, относно 
определяне на упълномощени представители от РИК за получаване на  изборни 
книжа. 
Г-жа М. Маркова : Предлагам Донка  Димитрова  и Милена  Хинкова  да бъдат 
упълномощени. 

Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема 

Решение № 38/26.10.2016 г. упълномощава членовете на РИК Русе - Донка  
Димитрова  и Милена  Хинкова  за осъществяване на контрол при получаване 
от областна администрация Русе на изборни книжа. 

 - Вх. № 109/26.10.16 г. – Постъпило писмо от Областен управител относно 
заповед № 4-95-00-647/ 24.10.2016 г. относно транспортирането и охраната на 
бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката - за сведение 
 - Вх. № 110/ 26.10.16 г.- предложение за замени в СИК на ПП АБВ в Община 
Русе. 
Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема 
Решение № 39/26.10.2016 г. Приема предложенията за замени в СИК на ПП АБВ 
за Община Русе. 
 
 - Вх. № 110/ 26.10.16 г.- предложение за замени в СИК на ПП АБВ в Община 
Сливо поле 
Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема 
Решение № 40/26.10.2016 г. Приема предложенията за замени в СИК на ПП АБВ 
в Община Сливо поле 
 
 - Вх. № 111/26.10.16 г.- писмо от Община Ценово, няма издадени 
удостоверения за гласуване на друго място – за сведение 
 -  Вх. № 112/26.10.16 г.- писмо от  Община Две могили за уведомяване, че няма 
постъпили заявления за гласуване с ПСИК – за сведение 
 - Вх. № 113/26.10.16 г.- писмо от Община Сливо поле относно издадени 
удостоверения за гласуване на друго място и връщат регистър за издаване на 
удостоверения – за сведение 
 - Вх. № 114/ 26.10.16 г.- заповед №74/26.10.2016 г. За разкриване на 
избирателна секция в Център за психично здраве – Русе, на управител д-р Матева – 
отложено за следващо заседание.  



 -   Вх.№ 117/ 26.10.16 г.- към вх.№112/26.10.2016 г.Вх.№ 118/ 26.10.16 г.- 
писмо от Община Иваново, няма издадени удостоверения за гласуване на друго 
място – за сведение 
 - Вх. № 86/ 23.10.16 г.- Писмо със заповед на кмета на Община Бяла относно 
образуването на ПСИК на територията на Общината. 
Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема 
Решение № 42/26.10.2016 г. Приема предложенията за назначение на  ПСИК на 
територията на Община Бяла. 
 
 - Вх. № 95/ 25.10.16 г. - Писмо от ЦИК относно график за провеждане на 
обученията на територията на Област Русе. 
Проведено бе гласуване и с 13 гласа “За“ предложението се приема 
Решение № 43/26.10.2016 г. Утвърждава поименен график на членовете на РИК 
Русе за обученията на територията на Област Русе. 

По т.2 от дневния ред  

М. Маркова дава думата на членовете. 

М. Хинкова – предлага да се публикува график за провеждане на обученията на 
територията на Област Русе.  

Единодушно се прие от всички членове на РИК Русе 
          
 Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 
заседанието в 15:47 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

СЕКРЕТАР: 

Десислава Дивчева 


