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ПРОТОКОЛ № 14 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 28 октомври 2016 г. От 14.00 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,  Зюмрюд Абазова, Донка Тодорова, Ибрям Гаваз, 
Йордан Димитров, Миглена Ангелова, Надежда Енчева, Силвия Кръстева,   Милена Хинкова, 
Виделин Василев,Александър Корфонозов. 

ОТСЪСТВАЩИ: Тодорина Михайлова и Десислава Дивчева. 

Заседанието е открито в 14.22 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 – 11, против – 0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№ 130 от 27.10.16г. Постъпило писмо от Община Борово относно информация 
за мерки за хора с увредено зрение. Отлага се за разглеждане на следващо 
заседание. 

- Вх.№ 131 от 27.10.16г. – Постъпило писмо по електронната поща от ЦИК относно 
отпечатването на бюлетините. Прието за сведение. 

- Вх.№ 132 от 28.10.16г. – Постъпило писмо от ЦИК относно решение от 27.10.2016 
г., че „ При работата си СИК не прилага указанието, вписано в Приложение №16-
ПВР – НР“. Прието за  сведение. 

- Вх.№  133 от 28.10.16 г.– Постъпило писмо  от ЦИК относно обучение членове на 
РИК свързано с машинното гласуване. 

Председателят, г-жа Мирослава Маркова , запознава членовете на РИК с писмото на 
ЦИК да бъдат изпратени трима души. Освен председателя на РИК бяха предложени  
Александър Корфонозов и Зюмрюд Абазова. 

Проведено е гласуване на членовете на РИК..  

Със -  11 „за“ предложението е прието: 



Решение № 48/28.10.2016 г. - ОПРЕДЕЛЯ Мирослава Иеремиева Маркова 
– Председател на РИК Русе, Александър Николаев Корфонозов – Зам. председател 
на РИК Русе и Зюмрюд Сабриева Абазова  – Зам. председател на РИК Русе, да 
присъстват на  обучение на ЦИК за секционните избирателни комисии в секциите, 
определени за машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката на  6 ноември 2016 г.  

 

- Вх.№ 134 от 28.10.16 г.– Постъпило писмо от ЦИК относно обучителен клип за 
СИК. Приема се за сведение.  

- Вх.№ 135 от 28.10.16 г.  – Постъпило по електронната поща писмо от ДПС с 
предложения за смяна на членове в СИК №42. 

  Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   11 - „за“  прието решение: 

   Решение № 49/28.10.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 
лицата от квотата на ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 
предложението лица. 

- Вх.№ 136 от 28.10.16г. –Постъпило по електронната поща писмо от Община 
Борово относно регистър за издадени удостоверения на друго място.  Приема се 
за сведение.  

- Вх. № 137 от 28.10.2016 г. – Постъпило писмо по електронната поща от Община 
Бяла относно Заповед на Кмета №РД 11-537 от 27.10.2016 г, за създаване на 
организация за осигуряване на охрана на бюлетините за провеждане на избори 
2016 г.  Приема се за сведение.  

- Вх.№ 138 от 28.10.2016 г. – Постъпили писмо от Община Ветово , относно 
изпълнение на Решение№3563- ПВР /НР от 21.10.2016 г. на ЦИК за гласуване на 
хора с увредено зрение и затруднено придвижване. Отложено за следващо 
заседание. 

- Вх.№ 139 от 28.10.2016 г. – Постъпило писмо по  от Община Сливо поле с 
информация за разположение на СИК . Приема се за сведение. 

- Вх.№ 140 от 28.10.2016 г. –Постъпило писмо по електронната поща с предложение 
за замени на членове в СИК №69 и СИК № 190  от ПП ГЕРБ.  

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  11 „за“, прието решение: 

   Решение № 50/28.10.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 
лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 
предложението лица. 

- Вх. № 141 от 28.10.16 г. – Постъпило по електронната поща писмо с предложения за 
замени на членове в СИК №197 , Русе  от ДПС.  

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със  11 „за“, прието решение: 

    Решение № 49/28.10.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 
лицата от квотата на ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 
предложението лица. 

 

 



- Вх. № 142 от 28.10.16 г. – Постъпило писмо по електронната поща предложения за 
замени  на членове в  СИК Русе от ББЦ.  

- Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  11 „за“, прието решение: 

   Решение № 51/28.10.2016 г.-  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 
лицата от квотата на ПП "България без цензура" и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 
приложението към предложението лица. 

                - Вх. № 143 от 28.10.16 г. – Постъпило писмо с предложения за замени  на членове в 
СИК  във Община Борово от ПП „ България без цензура“.  

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  11 „за“, прието решение: 

    Решение № 52/28.10.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Борово 
лицата от квотата на ПП "България без цензура" и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 
приложението към предложението лица. 

- Вх. № 144 от 28.10.16 г. – Постъпило писмо по електронната поща с предложения 
за замени на членове в СИК – Русе от Реформаторски блок.  

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със 11 „за“ , прието решение: 

  Решение № 53/28.10.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 
лицата от квотата на КП „Реформаторски блок“  и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 
приложението към предложението лица. 

По т.2 от дневния ред – Разни . 

Председателят, г-жа Мирослава Маркова : Колеги трябва да упълномощим трима 
колеги да подпишат приемо – предавателните протоколи за Община Русе.  Предлагам : Милена 
Хинкова, Кадежда Енчева и Донка Димитрова. 

Пристъпва се към гласуване на предложенията от членовете на РИК .Със 11 „за“ , 
прието предложение № 54: 

             Решение № 54/28.10.2016 г. - ОПРЕДЕЛЯ Надежда Иванова Енчева – член на 
РИК Русе, Донка Димитрова Тодорова – член на РИК Русе и Милена Георгиева 
Хинкова - член на РИК Русе да подпишат протоколи за предаване и приемане на книжа 
и материали на СИК, при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016г.  
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 
заседанието в 14.30 ч. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

СЕКРЕТАР: 

Десислава Дивчева 


