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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 № 13 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 27 октомври 2016 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, Десислава Дивчева, Йордан Димитров, 
Миглена Ангелова, Александър Корфонозов, Надежда Енчева, Донка Тодорова, 
Виделин Василев, Милена Хинкова, Зюмрюд Абазова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Силвия Кръстева, Ибрям Гаваз и  Тодорина Михайлова. 

Заседанието е открито в  17:10 часа  и председателствано от Мирослава Маркова –
председател на комисията. 

Протоколът се води от Мария Петрова 

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. Подложи проекта за 
дневен ред за гласуване. 

Гласували   членове на РИК Русе: за –  10 , против –  0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№ 122/27.10.16 г. – предложение за промени в СИК за територията на 
Община Русе от БСП- Лява България. 
Проведено е гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 44/27.10.2016 г. – приема се предложението за замени в 
съставите на СИК за територията на Община Русе от БСП- Лява България 

- Вх.№ 123/27.10.16 г. – писмо от ЦИК във връзка с допуснати технически грешки 
в методическите указания с решение №3855-ПВР/НР от 26.10.2016 г. – за 
сведение. 

- Вх.№ 124/27.10.16 г. – писмо от ЦИК във връзка с протоколно решение на ЦИК 
от 25.10.2016 г.  относно публикуване в интернет страницата на РИК Русе 
бюлетина за гласуване – за сведение. 

- Вх.№ 125/27.10.16 г. – предложение за промени в СИК за територията на 
Община Русе от ПП“ГЕРБ“. 
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Проведено е гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 45/27.10.2016 г. – приема предложението за замени в съставите 
на СИК за територията на Община Русе от ПП“ГЕРБ“. 

- Вх.№ 126/ 27.10.16 г. – Писмо от областен управител на Област Русе, относно 
създаване на организация за осигуряване охрана на бюлетини предназначени за 
19-ти избирателен район - за сведение 

- Вх.№ 127/ 27.10.16 г.  и Вх.№ 128/ 27.10.16 г. – предложение за промени в СИК 
за територията на Община Русе от БСП- Лява България 
Проведено бе гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 46/27.10.2016 г. – приема предложението за замени в съставите 
на СИК за територията на Община Русе от БСП- Лява България. 

- Вх.№ 129/27.10.16 г. – предложение за промени в СИК за територията на 
Община Русе от КП “Патриотичен фронт“  
Проведено бе гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 
Решение № 4727.10.2016 г. – приема предложението за замени в съставите на 
СИК за територията на Община Русе от КП “Патриотичен фронт“ 

По точка 2 от дневния ред: 

М. Маркова – колеги предлагам Ви, решенията от нашите заседания да се пишат 
от различни колеги всеки път, защото до момента се получава, че само едни и 
същи ги пишат. Предлагам, щом няма вързажения, днес да бъдат рещенията на 
РИК да бъдат написани от  Донка Димитрова и Милена Хинкова.  

Д. Дивчева – трябва да припомним на СИК в деня на изборите отново да се 
информират за опаковането на материалите, защото до последно ще има промени. 

М. Хинкова – говорено е с областна администрация, допълнителните бройки от 
протоколите за СИК, за по добра оперативност да бъдат предадени на 
разположение на РИК. 

  Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 
заседанието в 17:50 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

СЕКРЕТАР: 

Десислава Дивчева 


