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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 № 16 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 31 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, Йордан Димитров, Александър 

Корфонозов, Надежда Енчева, Донка Тодорова, Виделин Василев, Милена Хинкова, 

Силвия Кръстева, Ибрям Гаваз и  Тодорина Михайлова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Десислава Дивчева, Миглена Ангелова и Зюмрюд Абазова. 

Заседанието е открито в  13:20 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.№ 152/31.10.16 г. –писмо от ЦИК до областните управители, относно местата за 

съхранение на бюлетините – за сведение. 

- Вх.№ 153/31.10.16 г. –писмо от ЦИК – разрешава назначаване на трима сътрудника 

за изборния ден до окончателно оформяне на протоколите– отлага се за следващо 

разглеждане 

- Вх.№ 154/31.10.16 г. –агенция „Екзакта Рисърч Груп“ ЕООД, която да извършва 

проучвания „за изхода“ в изборния ден. С решение от ЦИК№ 3833-ПВР/НР от 

21.10.2016 г. – за сведение. 

- Вх.№ 155/31.10.16 г. –писмо със заповед № РД-01-3216/ 27.10.2016 г., относно 

определяне склад 1А в призимен етаж на Община Русе за съхранение на запечатани 

торби, пликове с протоколи и др.– за сведение. 

- Вх.№ 156/31.10.16 г., Вх.№ 157/31.10.16 г., Вх.№ 158/31.10.16 г., Вх.№ 

159/31.10.16 г. и Вх.№ 160/31.10.16 г. – Заявления за застъпници от ПП 

“Християн-Социален Съюз “ – дадени са указания от член на комисията, в три 

дневен срок да се отстранят нередовностите. 
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- Вх.№ 161/31.10.16 г. – заповед №41/31.10.2016 г., относно разкриване на 

избирателна секция в МБАЛ МЕДИКА Русе ООД – отлага се за следващо 

заседание. 

- Вх.№ 162/31.10.16 г. – предложение за промени в СИК за територията на 

Община Русе от ПП ББЦ. 

Проведено е гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 61/31.10.2016 г. – приема се предложението за замени в съставите 

на СИК за територията на Община Русе от ПП ББЦ 

- Вх.№ 163/31.10.16 г. –заповед и придружително писмо от Община Ценово, относно 

заповед за съхранение на бюлетини за предстоящите избори – за сведение. 

- Вх.№ 164/31.10.16 г. – предложение за промени в СИК за територията на 

Община Русе от КП „Патриотичен Фронт“. 

Проведено е гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 62/31.10.2016 г. – приема се предложението за замени в съставите 

на СИК за територията на Община Русе от КП „Патриотичен Фронт“. 

- Вх.№ 165/31.10.16 г. – предложение за промени в СИК за територията на 

Община Русе от ПП ГЕРБ 

Проведено е гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 63/31.10.2016 г. – приема се предложението за замени в 

съставите на СИК за територията на Община Русе от ПП ГЕРБ. 

- Вх.№ 166/31.10.16 г. – писмо със заповед № 1211/31.10.2016 г. от Община Две 

могили, относно заповед за съхранение на бюлетини за предстоящи избори и 

график за предаване на избирателни списъци и изборни книжа и материали на 

СИК– за сведение. 

 

- Вх.№ 167/31.10.16 г. – предложение за промени в СИК за територията на 

Община Русе от КП“Реформаторски блок“. 

Проведено е гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 64/31.10.2016 г. – приема се предложението за замени в съставите 

на СИК за територията на Община Русе от КП“Реформаторски блок“. 

По точка 2 от дневния ред: 

  Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова 

закрива заседанието в 13:35 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Корфонозов  


