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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 № 26 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес 10 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, Александър Корфонозов, Донка Тодорова, Миглена 

Ангелова, Надежда Енчева, Силвия Кръстева, Милена Хинкова, Тодорина Михайлова, 

Десислава Дивчева и  Ибрям Гаваз. 

ОТСЪСТВА: Н. Маринова, Й. Димитров и З. Абазова 

Заседанието е открито 16.20  ч. и председателствано от Мирослава Маркова –председател на 

комисията. 

Протоколът се води от  Мария Петрова и 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 10 членове на РИК Русе: за – 10, против – 0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

                    По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№ 345/09.11.2016 г. -  Жалба от Ивайло Георгиев Игнатов зам. Председател на СИК 

217, относно протичането на изборния ден. 

Протоколно решение: да се обърне внимание на членовете на СИК, че трябва да 

се спазва ИК. 

- Вх.№  346/10.11.2016 г. – писмо от ПП ГЕРБ за замени в СИК за Община Ветово. 

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

Решение 175/10.11.2016 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.№. 347/10.11.2016  г. – писмо от ПП ГЕРБ, относно замени в СИК за Община Сливо 

поле. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  10 „за“ прието решение. 
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Решение № 176/ 10.11.2016 г. -   ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Сливо поле лицата от квотата на ПП ГЕРБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените 

в приложението към предложението лица. 

 

- Вх.№ 348/10.11.2016 г.-  предложение за оттегляне на пълномощник на ПП ГЕРБ за 

Община Сливо поле и публикуване на нов списък. 

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

Решение № 177/10.11.2016 г. - ЗАЛИЧАВА от списъка на  упълномощените 

представители на ПП ГЕРБ лицето Петранка Иванова Пенева. 

ПУБЛИКУВА списък с 1 бр. упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Вихрен 

Симеонов Димитров, който да ги представлява в изборния ден при произвеждане на 

втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 

2016 г.  

- Вх.№ 349/10.11.2016 г.- заповед от кмета на Община Бяла, относно определяне помещение 

предназначено за съхранение на бюлетини  - за сведение. 

- Вх.№ 350/10.11.2016 г.- заповед от кмета на Община Сливо поле, отностно определяне на 

помещение предназначено за съхранение на бюлетини.- за сведение. 

- Вх.№ 351/10.11.2016 г. – заповед от кмета на Община Две могили, относно определяне на 

помещение за съхранение на бюлетини. – за сведение. 

- Вх.№ 352/10.11.2016 г. – заповед от кмета на Община Ценово, относно определяне 

помещение предназначено за съхранение на бюлетини  - за сведение. 

- Вх.№ 353/10.11.2016 г. – писмо от Окръжна бюлетина – Русе, относно  заповед №РД-04-

162/10.11.2016 г. -  за сведение. 

- Вх.№ 354/10.11.2016 г. – писмо от КОЦ – Русе ЕООД, относно списък на пациенти на 

КОЦ- допълнителна секция - за сведение. 

- Вх.№ 355/10.11.2016 г. – Писмо от Областен управител - за сведение. 

- Вх.№ 356/10.11.2016 г. – предложение за замени в СИК за Община Русе от КП РБ.  

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

Решение № 178/10.11.2016 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.№ 357/10.11.2016 г. – предложение за замени в СИК в Община Русе от ПП ДПС. 

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

Решение № 179/10.11.2016 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.№ 358/10.11.2016 г. – предложение за замени в СИК в СИК за Община Борово от КП 

РБ. 

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

Решение №180/ 10.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Борово лицата от квотата на КП РБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 359/09.11.2016 г. – предложение за замени в СИК в СИК за Община Бяла от КП РБ. 

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

Решение № 181/10.11.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Бяла лицата от квотата на КП РБ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 
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- Вх.№ 360/10.11.2016 г. – писмо от МБАЛ МЕДИКА, относно разкриване на допълнителна 

секция. – за сведение. 

  По т.2 от дневния ред – Разни  

Д. Димитрова – предлагам да се самосезираме, относно пликовете в Община Бяла. Това са 

празни пликове и трябва да излезем с решение. 

М.Хинкова – да трябва да го изясним за себе си, ако установим нарушение трябва да 

предприемем действия. 

Д. Димитрова – трябва все пак да определим има ли нарушение. 

Д. Дивчева – това не влияе на резултата, можем спокойно само да ги предупредим. 

М. Маркова – подкрепям Д. Дивчева и предлагам да разговаряме с тях и да им укажем да 

спазват ИК и решенията на ЦИК.  

Протоколно решение – да се обърне внимание на членовето на съответната СИК да спазват 

стриктно разпоредбите на ИК. 

Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 

заседанието в 16.40 ч. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова : 

СЕКРЕТАР: 

 Десислава Дивчева: 


