
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 № 17 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 01 нември 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,Десислава Дивчева, Донка Тодорова, Ибрям Гаваз, 

Йордан Димитров, Миглена Ангелова, Надежда Енчева, Силвия Кръстева,   Милена Хинкова, 

Виделин Василев. 

ОТСЪСТВАЩИ: Тодорина Михайлова, Александър Корфонозов, Зюмрюд Абазова.  

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 – 10, против – 0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№ 168 от 31.10.16г.- Постъпило писмо от Община Русе относно Заповед на 

Кмета на Община Русе № РД-01-3251 от 31.10.2016 г. за съхранение на бюлетини. 

За сведение. 

- Вх.№ 169 от 31.10.16г. – Постъпила информация по електронната поща с 

предложения за замени на членове на СИК в Община Ветово от ПП ГЕРБ. 

Отложена за следващо заседание като не окомплектована. 

- Вх.№ 170 от 30.10.16г. – Постъпило писмо относно  упълномощени представители 

за Община Ветово на ПП ГЕРБ. Отложена за следващо заседание като не 

окомплектована .  

- Вх.№  171 от 31.11.16 г.– Постъпило писмо  относно Заповед № Л-360 от 

31.10.2016 г. на началник на ОС“ИН“-Русе , за образуване на избирателна секция в 

сектор „Арести“. Отложена за следващо заседание. 

- Вх.№   172 от 31.10.16 г.– Постъпило писмо от Община Сливо поле относно 

Заповед на Кмета на Община Сливо поле № РД-09-1008 от 31.10.2016 г. за 

съхранение на бюлетини.За сведение 



-  Вх.№ 173 от 31.10.16 г.  – Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове в 

СИК  Община Иваново от ПП ГЕРБ. 

 Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   10 - „за“  прието решение: 

   Решение № 65 от 01.11.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община  Иваново 

лицата от квотата на ПП“ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 

предложението лица. 

- Вх.№ 174 от 31.10.16г. – – Постъпило писмо относно  упълномощен  представител 

за Община Иваново на ПП ГЕРБ.   

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   10 - „за“  прието решение 

   Решение № 66 от 01.11.2016 г.- ПУБЛИКУВА  упълномощения представител на 

ПП ГЕРБ, който да ги представлява в изборния ден при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.  
  

- Вх. № 175 от 31.10.2016 г. – Постъпило писмо по електронната поща от ЦИК 

относно изменение на решение за опаковане на изборни книжа.Прието за 

сведение. 

- Вх.№ 176 от 31.10.2016 г. – Постъпили писмо от Община Ветово , относно заповед 

№ 622 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Ветово за съхранение на бюлетини.За 

сведение 

-  Вх.№ 177 от 31.10.2016 г. -– Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове 

в СИК  Община Ветово от ДПС. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

  Решение № 67 от 01.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община  Ветово 

лицата от квотата на ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 

предложението лица. 

- Вх.№ 178 от 31.10.2016 г. –Постъпило писмо относно регистриране на застъпници 

за Община Бяла от ИК Румен Радев – Илияна Йотова. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

              Решение № 68 от 01.11.2016 г.- РЕГИСТИРА  20 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. 

- Вх. № 179 от 31.10.16 г. – Постъпило писмо относно регистриране на 

представители за Община Бяла от ИК Румен Радев – Илияна Йотова. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със  10 „за“, прието решение: 

    Решение № 69 от 01.11.2016 г.- ПУБЛИКУВА  Инициативен комитет за 

издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за независими кандидат за президент, които 



да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.  
- Вх. № 180 от 31.10.16 г. – Постъпило писмо относно регистриране на застъпници 

за Община Две могили от ИК Румен Радев – Илияна Йотова. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

   Решение № 70 от 01.11.2016 г.- РЕГИСТИРА  13 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. 

- Вх. № 181 от 31.10.16 г. –– Постъпило писмо относно регистриране на застъпници 

за Община Ветово от ИК Румен Радев – Илияна Йотова. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

    Решение № 71 от 01.11.2016 г.- РЕГИСТИРА  21 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. 

- Вх. № 182 от 31.10.16 г. –  Постъпили писмо от Община Борово , относно заповед 

№ 609 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Борово за съхранение на бюлетини.За 

сведение 

- Вх. № 183 от 31.10.16 г. - Постъпили писмо от Община Бяла , относно заповед № 

РД 11-537 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Бяла  за съхранение на 

бюлетини.За сведение 

- Вх. № 184 от 31.10.16 г. - -– Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове 

в СИК Русе от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

               Решение № 72 от 01.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Русе лицата от квотата на КП БСП – Лява България и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 

- Вх. № 185 от 31.10.16 г. - Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове в 

СИК Русе№ 211 от ББЦ 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

              Решение № 73 от 01.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Русе лицата от квотата на ПП ББЦ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 

предложението лица. 

- Вх. № 186 от 31.10.16 г. –Постъпило писмо по електронната поща от ПП ГЕРБ 

относно поправка в името на п-л на СИК № 211. За сведение. 

- Вх. № 187 от 31.10.16 г. – Постъпили писмо от Община Иваново , относно заповед 

№ РД-099447 от 01.11.2016 г. на Кмета на Община Иваново за съхранение на 

бюлетини.За сведение 



- Вх. № 188 от 31.10.16 г. – Постъпило писмо по електронната поща с предложения 

за смяна на членове в СИК Русе от ДПС 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

              Решение № 74 от 01.11.2016 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. № 189 от 31.10.16 г. – Постъпило писмо по електронната поща от ПП ВМРО 

относно замяна в  СИК Русе № 15 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

              Решение № 75 от 01.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община  

Русе лицата от квотата на ПК“Патриотичен фронт“ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 

- Вх. № 190 от 31.10.16 г. – Постъпило писмо по електронната поща с предложения 

за смяна на членове в СИК  Сливо поле от БСП 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“, прието решение: 

              Решение № 76 от 01.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община  

Сливо поле  лицата от квотата на КП БСП – Лява България и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените 

в приложението към предложението лица. 

- Вх. № 191 от 31.10.16 г. - – Постъпило писмо по електронната поща с предложения 

за смяна на членове в СИК Русе от ПП ГЕРБ 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със 10 „за“, прието решение: 

               Решение № 77 от 01.11.2016 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. № 153 от 31.10.16 г. – Писмо от ЦИК, отложено на заседание на РИК от 

31.10.2016 г., за назначаване на трима сътрудника в изборния ден до околчателното оформяне 

на протоколите. 

М. Маркова,председател на РИК:  ЦИК дава разрешение да назначим трима сътрудника за 

изборната нощ. Ще Ви предложа три имена : 

Светлина Колева, Милена Христова и Искра Нейкова. Познават изборния процес и имат 

необходимите качества. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със 10 „за“, прието решение: 

                 Решение № 78 от 01.11.2016 г.: 

 1. Предлага на Областния управител на Област Русе да назначи като сътрудници: 
СВЕТЛИНА КОЛЕВА, МИЛЕНА ХРИСТОВА, ИСКРА НЕЙКОВА с еднократно възнаграждение в 



размер на 90 лв., платими в срок на договора до 14 дни от произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 06 ноември 2016г. 

2. Сътрудниците са със следните функции: подпомагат РИК при приемане на книжата и 
материалите на СИК, в изборния ден. 

3. Копие от решението да се изпрати на Областна администрация Русе за сключване на 
договор с посочените лица за период до 14 дни от произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 06 ноември 2016г.     

 

 

По т.2 от дневния ред – Разни . 

Председателят, г-жа Мирослава Маркова : Колеги , от утре всички да са на линия. 

 

 

              Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 

заседанието в 14.30 ч. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

СЕКРЕТАР: 

Десислава Дивчева 


