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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 № 19 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 03 ноември 2016 г. от 13.40 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, Александър Корфонозов , Зюмрюд Абазова, Донка 

Тодорова, Ибрям Гаваз, Йордан Димитров, Миглена Ангелова, Надежда Енчева, Силвия 

Кръстева,   Милена Хинкова, Виделин Василев, Тодорина Михайлова. 

ОТСЪСТВА: Десислава Дивчева 

Заседанието е открито в 13.40 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 12 членове на РИК Русе: за – 12, против – 0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№208 от 02.11.16г.- Постъпило писмо от Община Две могили относно Заповед 

№1214/31.10.2016 за определяне на помещение за съхранение на изборните книжа. 

За сведение. 

- Вх.№ 209 от 02.11.16г. –– Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове в 

СИК  Община Две могили от ПП АТАКА. 

 Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   12 - „за“  прието решение: 

                         Решение № 91/03.11.2016г - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Две могили лицата от квотата на ПП“АТАКА“ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 210 от 02.11.16г. –– Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове в 

СИК  Община Русе от ПП РБ. 

 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   12 - „за“  прието решение: 
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               Решение №92/03.11.2016г - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 

лицата от квотата на Реформаторски блок и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 

  

-  Вх.№  212 от 02.11.16 г.– Постъпило писмо  с предложение за смяна на членове в 

СИК  Община Бяла от ПП РБ. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   12 - „за“  прието решение: 

                         Решение №93/03.11.2016г - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Бяла лицата от квотата на Реформаторски блок и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 

- Вх.№  213 от 02.11.16 г - Постъпило писмо  с предложение за смяна на членове в 

СИК  Община Сливо поле от ПП РБ.  

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   12 - „за“  прието решение: 

                          Решение №94/03.11.2016 - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Сливо поле лицата от квотата на КП РБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението 

към предложението лица. 

-  Вх.№ 214 от 02.11.16 г.  – Постъпило писмо по електронната поща от Областен 

Управител относно изборни книжа . За сведение. 

- Вх.№ 217 от 02.11.16г. .– Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове в 

СИК  Община Ценово от  БСП. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   12 - „за“  прието решение 

               Решение № 95 от 03.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

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

приложението към предложението лица. 

- Вх. № 218 от 02.11.2016 г. – Постъпило писмо  с предложение за смяна на членове 

в СИК  Община Иваново от ПП ГЕРБ  

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   12 - „за“  прието решение 

            Решение № 96/03.11.2016г - 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.№ 219 от 02.11.2016 г. – Постъпило писмо  с предложения за смяна на членове 

в СИК  Община Русе от КП Патриотичен фронт.  

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   12 - „за“  прието решение 

            Решение № 97/03.11.2016г - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 

лицата от квотата на КП "Патриотичен фронт" и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 



3 
 

-  Вх.№ 220 от 02.11.2016 г. – Постъпило писмо относно заповед №РД 09-

455/02.11.2016г. от кмета на Община Иваново за определяне на помещение и 

комисия по чл.287 от ИК .- За сведение 

- Вх.№ 221 от 02.11.2016 г. – Постъпило писмо от Областен управител относно 

недостиг на брой пликове за бюлетини. За сведение 

- Вх. № 222 от 03.11.16 г. – – Постъпило писмо от Областен управител относно 

недостиг на брой пликове за бюлетини. За сведение 

- Вх. № 223 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо по ел. Поща от ЦИК относно 

запитвания за работата на СИК след приключване на гласуването в изборния ден. 

За сведение. 

- Вх. № 224 от 03.11.16 г. – – Постъпило писмо  с предложение за смяна и поправка 

на  членове в СИК  Община Русе от ПП ГЕРБ  

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“, прието решение: 

               Решение № 98 от 03.11.2016 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. № 225 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо  с предложение за смяна на членове в 

СИК  Община Борово от ПП  ГЕРБ.  

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“, прието решение: 

              Решение № 99 от 03.11.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

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

предложението лица. 

- Вх. № 229 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо от ПП ГЕРБ относно оттегляне на 

пълномощно на представител на партия. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“, прието решение: 

              Решение № 100 от 03.11.2016 г. - Да се извърши необходимата промяна в 

публичния списък с упълномощените представители на ПП ГЕРБ, като в графата за 

вписване на номер и дата на пълномощното се отбележи обстоятелството, че същото е 

оттеглено.  

 
- Вх. № 230 от 03.11.16 г. - -– Постъпило писмо  относно регистрация на Маркет 

ЛИНКС ООД, да извършва проучвания „ на изхода“ в изборния ден. За сведение. 

- Вх. № 231 от 03.11.16 г. - Постъпило писмо  относно регистрация на „Сова 5“ АД, 

да извършва проучвания „ на изхода“ в изборния ден. За сведение 

- Вх. № 232 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо  относно регистрация на ГАЛЪП  

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, да извършва проучвания „ на изхода“ в изборния ден. За 

сведение 

- Вх. № 233 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо  с предложение за смяна на членове в 

СИК  Община Ветово от ПП  ГЕРБ.  

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“, прието решение: 
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              Решение № 101 от 03.11.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

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

предложението лица. 

- Вх. № 237 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо с предложение за смяна на членове в 

СИК Община Сливо поле от ББЦ 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“, прието решение: 

               Решение № 102 от 03.11.2016 г - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Сливо поле лицата от квотата на КП ББЦ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението 

към предложението лица. 

- Вх. № 239 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо от АБВ  относно предложение за 

членове в допълнителни   СИК Русе.Отложено за следващото заседание. 

- Вх. № 240 от 03.11.16 г. – Постъпило писмо  с предложение за смяна на членове в 

СИК  Русе от АБВ. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“, прието решение: 

              Решение № 103 от 03.11.2016 г - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

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

предложението лица. 

- Вх. № 241 от 03.11.16 г. - – Постъпило писмо с предложение за смяна на членове в 

СИК Бяла от ПП АБВ 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със 12 „за“, прието решение: 

               Решение № 104 от 03.11.2016 г. – ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Бяла лицата от квотата на ПП АБВ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 

предложението лица. 

-  Вх. № 242 от 03.11.16 г. Постъпило писмо с предложение за смяна на членове в 

СИК Сливо поле  от ПП АБВ. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със 12 „за“, прието решение: 

                 Решение № 105 от 03.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Сливо поле лицата от квотата на ПП АБВ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението 

към предложението лица. 

- Вх. № 243 от 03.11.16 г. - – Постъпило писмо относно заповед №РД 09-

448/01.11.2016г. от кмета на Община Иваново за определяне на помещение за 

окомплектоване и разпределение на изборните книжа и материали. За сведение. 

- Вх. № 156 от 31.10.16 г. – Заявление за застъпници от ПП „Християн – Социален 

Съюз“. Отложено за следващото заседание. 

-  

По т.2 от дневния ред – Разни . 
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              Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 

заседанието в 14.05 ч. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Зюмрюд  Абазова 


