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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 № 18 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 02 ноември 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, Милена Хинкова, Ибрям Гаваз,  

Тодорина Михайлова, Миглена Ангелова и Зюмрюд Абазова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Десислава Дивчева, Силвия Кръстева и Виделин Василев 

Заседанието е открито в  16:35 часа  и председателствано от Мирослава Маркова –

председател на комисията. 

Протоколът се води от Мария Петрова и Мая 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 –  10 , против –  0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№ 192/01.11.16 г. – Вписване на агенция „АФИС“ в регистъра на РИК за 

отразяване на изборния ден  – за сведение. 

- Вх.№193/01.11.16 г. – упълномощени представители на ПП ГЕРБ за Община Русе 

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

Решение № 79/02.11.2016 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.№194/01.11.16 г. – застъпници на КП „Обединени Патриоти“  

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

Решение № 80/02.11.2016 г. – РЕГИСТИРА  63 бр. застъпници на кандидатска 

листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката КП Обединени 

патриоти  - НФСБ, Атака, ВМРО– неразделна част от настоящото решение. 
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- Вх.№195/01.11.16 г. –писмо от „Информационно обслужване“ АД за обработка на 

резултати – за сведение 

- Вх.№196/01.11.16 г. – упълномощени представители от ИК „Румен Радев“ за 

Община Русе 

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

Решение № 81/02.11.2016 г. –  ПУБЛИКУВА списък със 74 броя 

упълномощени представители на 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. 

ОТКАЗВА ПУБЛИКУВАНЕ като упълномощени представители на: Катя 

Стойкова Марковска, Лиляна Цветкова Мъдрева, Стефка Иванова Минчева, 

поради това, че са назначени в СИК. 

ОТКАЗВА ПУБЛИКУВАНЕ като упълномощени представители на: Юлия 

Илиянова Михайлова, Калинка Василева Илиева, Валентин Павлов 

Георгиев, Станчо Любенов Станчов, Павел Валериев Стоянов и поради 

това, че са регистрирани като застъпници. 

 

- Вх.№197/01.11.16 г. – упълномощени представители  от ИК „Румен Радев“  за 

Община Борово.  

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

Решение № 82/02.11.2016 г. –  ПУБЛИКУВА списък на упълномощените 

представители на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и 

Илияна Йотова за независими кандидат за президент за община Борово, 

които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 

 

- Вх.№198/01.11.16 г. – застъпници от ИК „Румен Радев“ за Община Иваново 

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

Решение № 83/02.11.2016 г. – РЕГИСТИРА  17 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.№199/01.11.16 г. – упълномощени представители от ИК „Румен Радев“ за 

Община Ценово. 

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

Решение № 84/02.11.2016 г. –  ПУБЛИКУВА списък на упълномощените 

представители на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и 

Илияна Йотова за независими кандидат за президент, които да ги 

представляват в изборния ден в община Ценово при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 

 

- Вх.№200/01.11.16 г. – застъпници от ИК „Румен Радев“ за Община Борово 

Проведено е гласуване и с 10 гласа “За“ предложението се приема. 
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Решение № 85/02.11.2016 г. – РЕГИСТИРА  10 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 Иван Джуров Дамянов, поради това, че 

лицето е назначено за член на СИК-Борово. 

 

- Вх.№201/02.11.16 г. – Писмо от ЦИК с Решение №3909ПВР/МИ от 01.11.2016 г. 

относно, определяне реда за създаване на база данни в ГД“ГРАО“ в МРРБ. – за 

сведение. 

- Вх.№202/02.11.16 г. – писмо с предложение за замени от ПП ГЕРБ  за Община 

Русе. 

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

Решение № 86/02.11.2016 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.№203/02.11.16 г. – писмо със предложение за замени от ПП ДПС  за Община 

Русе. 

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

Решение № 87/02.11.2016 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.№204/02.11.16 г. – заявления за застъпници на ИК“Веселин Марешки“ за 

Община Русе. 

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

Решение № 88/02.11.2016 г. – РЕГИСТИРА  30 бр. застъпници на 

кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката от ИК за издигане на независими кандидати Веселин Найденов 

Марешки – Петър Живков Петров , съгласно приложен списък – неразделна 

част от настоящото решение. 

и ОТКАЗВА регистрация на: Христо Цанев Христов, Никола Тотев Стойчев 

и Денислав Димитров Петров, като членове на СИК. 

 

- Вх.№205/02.11.16 г. – писмо от Община Бяла, относно формиране номерата на 

секциите и назначаване на СИК в личебни заведения. 

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

Решение № 89/02.11.2016 г. ОПРЕДЕЛЯ единната номерация на допълнителни 

секционни избирателни комисии - два броя в Община Бяла при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.,  

както следва – с номер 19 04 00 012 в „МБАЛ Юлия Вревска - Бяла ЕООД”  и номер 19 04 00 013 

в Държавна психиатрична болница гр. Бяла. 

НАЗНАЧАВА поименно състава на 2 /два/ броя допълнителни секции с номер 19 04 

00 012 в „МБАЛ Юлия Вревска - Бяла ЕООД” и номер 19 04 00 013 в Държавна психиатрична 



4 
 

болница гр. Бяла, съгласно постигнато съгласие от политическите сили, участвали в проведени 

консултации при кмета на Община Бяла при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., съгласно 

приложен списък, на разположение в РИК Русе, неразделна част от настоящото решение. 

- Вх.№206/02.11.16 г. – писмо с предложение за замени от ПП ГЕРБ  за 

Община Две могили 

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

Решение № 90/02.11.2016 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. 

По точка 2 от дневния ред: 

 

  Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова 

закрива заседанието в 16:47 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Корфонозов   


