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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 № 23 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 05 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, Тодорина 

Михайлова, Миглена Ангелова, Зюмрюд Абазова, Наталия Руменова Силвия Кръстева 

и Ибрям Гаваз  

ОТСЪСТВАЩИ:  Десислава Дивчева 

Заседанието е открито в 13:12 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 –  12 , против –  0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

 

По т.1 от дневния ред:  

Вх.№ 297/05.11.2016 г. – заповед № 436/04.11.2016 г. от Община Ценово- за 

сведение 

- Вх.№ 296/05.11.2016 г. – предложение за замени в СИК от БСП.  

Проведено е гласуване и с 12 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 150/05.11.2016 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.№ 295/05.11.2016 г. – предложение за замени в СИК за Община Ценово от ПП 

АТАКА. 

Проведено е гласуване и с 12 гласа “За“ предложението се приема. 
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Решение № 151/05.11.2016 г. – ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 

Община Ценово лицето Иван Здравков Иванов от квотата на ПП АТАКА  и 

вместо  него  НАЗНАЧАВА посоченото в приложението към 

предложението лице – Пламен Николов Парушев. 

 

- Вх.№ 294/05.11.2016 г. – предложение за замени в СИК от КП РБ за Община 

Иваново 

Проведено е гласуване и с 12 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 152/05.11.2016 г. – ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 

Община Иваново лицата от квотата на КП РБ и вместо тях НАЗНАЧАВА 

посочените в приложението към предложението лица. 

 

- Вх.№ 293/05.11.2016 г. –  предложение за замени в СИК за Община Русе от ДПС 

Проведено е гласуване и с 12 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 153/05.11.2016 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.№ 292/05.11.2016 г. – предложение за замени в СИК за Община Русе от КП РБ 

Проведено е гласуване и с 12 гласа “За“ предложението се приема. 

Решение № 154/05.11.2016 г. – ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в 

Община Русе лицата от квотата на КП РБ и вместо тях НАЗНАЧАВА 

посочените в приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 291/05.11.2016 г. –– жалба от Красимир Евгениев Казаков пълномощник на ИК 

за информационно разяснителна кампания за позиция ДА в подкрепа на всички 

въпроси на национален референдум на 06.11.2016 г. – препраща се на ЦИК по 

компетентност. 

Н. Енчева напуска заседанието.  

- Вх.№ 290/05.11.2016 г. – предложение за замени в СИК  за Община Русе от ПП 

ГЕРБ 

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

Решение № 155/05.11.2016 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. 

 М. Маркова - Заседанието продължава от днес в 18 и 25 часа. 

  

Присъстват: Мирослава Маркова, Йордан Димитров, Александър Корфонозов, 

Надежда Енчева, Донка Тодорова, Милена Хинкова, Тодорина Михайлова, Миглена 

Ангелова, Зюмрюд Абазова, Наталия Руменова и Ибрям Гаваз  

Отсъстват:  Силвия Кръстева и Донка Димитрова. 

- Вх.№ 298/05.11.2016 г. – заповед от кмета на Община Бяла, за определяне на 

лицето, което събира активността от СИК в изборния ден. – за сведение 
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- Вх.№ 299/05.11.2016 г. – молба от гражданин, отностно липса на обозначителни 

табели за преместени СИК.  

РИК ще информира Община Русе за създаденото затруднение на 

гласоподавателите.  -  за сведение 

- Вх.№ 300/05.11.2016 г. – информация от Община Две могили, относно началният 

брой гласоподаватели - за сведение 

- Вх.№ 301/05.11.2016 г. - информация от Община Бяла, относно началният брой 

гласоподаватели - за сведение 

- Вх.№ 302/05.11.2016 г. - информация от Община Ценово, относно началният брой 

гласоподаватели - за сведение 

- Вх.№ 303/05.11.2016 г. – протоколи за приемо предаване на изборни книжа и 

материали в Община Русе - за сведение 

- Вх.№ 304/05.11.2016 г. – информация от Община Сливо поле, относно началният 

брой гласоподаватели - за сведение 

- Вх.№ 305/05.11.2016 г. – писмо от ЦИК  с Вх.№  ПВР 15 284/05.11.2016 г. към ПВР 

03 49/05.11.2016 г. указва след въвеждане на данните в протоколите да се 

комплектоват книжата при спазване указанията втора част и да се транспортират до 

ЦИК- за сведение 

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 

заседанието в 18 и 35 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

 

Секретар: 

Десислава Дивчева 


