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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 № 15 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 29 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, Ибрям Гаваз, Тодорина Михайлова, Силвия Кръстева, Донка 
Тодорова, Виделин Василев, Милена Хинкова, Зюмрюд Абазова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Надежда Енчева и Александър Корфонозов. 

Заседанието е открито в  14:10 часа  и председателствано от Мирослава Маркова –
председател на комисията. 

Протоколът се води от Mая Радославова. 

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 –  11 , против –  0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№ 145/ 28.10.16 г. – Списък на упълномощените представители от ПП ГЕРБ 
община Две Могили, няма несъответствия 
Проведено е гласуване и с 11 гласа “За“ предложението се приема. 
 
Решение № 55/29.10.2016 г. – публикува списък с упълномощените 
представители на ПП ГЕРБ, които да ги представляват в изборния ден при 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 
6 ноември 2016 г.  
Отказва да публикува списък с упълномощените представители на ПП 
ГЕРБ, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на 
национален референдум на 6 ноември 2016 г., поради липса на регистрация 
в ЦИК за участие в информационно – разяснителната кампания в 
националния референдум на 6 ноември 2016г. 
 

- Вх.№ 146/ 28.10.16 г. – Замени СИК ПП ГЕРБ Две Могили. 
Проведено е гласуване и с 11 гласа “За“ предложението се приема. 
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Решение № 56/29.10.2016 г. – освобождава от състава на СИК в Община Две 
Могили лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях назначава посочените 
в приложението към предложението лица. 
 

- Вх.№ 147/ 28.10.16 г.  – Списък на упълномощените представители от ПП ГЕРБ 
община Борово, няма несъответствия. 

Проведено бе гласуване и с 11 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 57/29.10.2016 г. – публикува списък с упълномощените 
представители на ПП ГЕРБ, които да ги представляват в изборния ден при 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 
6 ноември 2016 г. 

- Вх.№ 148/29.10.16 г. Съобщение от ЦИК във връзка с решение №3870 – ПВР/НР 
от 28.10.2016 – за сведение 
 

- Вх.№ 149/29.10.16 г. – Списък с телефони на кметства в община Иваново за 
избиратели в изборния ден – за сведение 
 

- Вх.№ 150/21.10.16 г.  – Заявление за застъпници от ИК Румен Радев – едно 
несъответствие с едно от лицата.  

Проведено е гласуване и с 11 гласа “За“ предложението се приема без 
откритото несъответствие 

Решение № 58/29.10.2016 г. – регистира  57 бр. застъпници на кандидатска 
листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката Румен 
Радев – Илияна Йотова, издигнати от Инициативен комитет, съгласно 
приложен списък – неразделна част от настоящото решение. Отказва 
регистрация на Косьо Станев – лицето е член на ИК. 

- Вх.№ 151/29.10.16 г. – Предложение за замени в СИК от ПП Атака Русе 
Проведено бе гласуване и с 11 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 59/29.10.2016 г. – освобождава от състава на СИК в Община Русе 
лицата от квотата на ПП „Атака“ и вместо тях назначава посочените в 
приложението към предложението лица. 

М. Маркова: В Районна избирателна комисия – Русе са постъпили писма от общините 
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово относно 
избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или 
със затруднения в придвижването, както и телефоните за подаване на заявки за 
оказване на помощ в изборния ден на същите избиратели. Във връзка с горепосоченото 
ви предлагам проект за решение . 

Проведено е гласуване и с 11 гласа “За“ предложението се приема. 
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Решение № 60/29.10.2016 г. – На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 234, ал 1 и ал.2 и 
във връзка с  Решение № 3563-ПВР/НР от 21.09.2016г. Районна избирателна 
комисия Русе реши: определя избирателни секции за гласуване на избиратели с 
увредено зрение или със затруднения в придвижването по списък. 

 

По т.2 от дневния ред: 

М.Маркова: на 30.10.2016 с Александър Корфонозов заминаваме в 4 и 20 сутринта за 
гр. София в „Печатницата на БНБ“ АД за посрещане на бюлетините. По график в 09:00 
трябва да сме там. Ще ви информирам своевременно за пристигането обратно, за да е 
налична цялата комисия при посрещането на бюлетините на Област Русе.  

  Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 
заседанието в 14:25 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

СЕКРЕТАР: 

Десислава Дивчева 


