
 

1 
 

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 № 24 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 06 ноември 2016 г. от 07.00 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, Александър Корфонозов , Зюмрюд Абазова, Донка 

Тодорова, Йордан Димитров, Силвия Кръстева,   Милена Хинкова. 

ОТСЪСТВА:. Десислава Дивчева, Ибрям Гаваз, Миглена Ангелова, Надежда Енчева, Наталия 

Маринова и Тодорина Михайлова. 

Заседанието е открито в 07.00 ч. и председателствано от Мирослава Маркова –председател на 

комисията и ще продължи през целия ден. 

Протоколът се води от Мая Радославова и Мария Петрова 

ПРЕДС. Мирослава Маркова: Открива заседанието на РИК Русе при наличие на 

изискуем кворум.  

Преминава се към разглеждане на  точките от входяща кореспонденция. 

По т.1 от дневния ред:  

- Вх.№ 306/ 06.11.16 г.- Постъпила е жалба от Татяна Димитрова Василева, изразяваща се в 

пропуск на член на СИК в Община Две Могили да постави втори печат на бюлетината за 

президент. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   7 - „за“  прието решение: 

Решение № 158/06.11.2016 г.  - УКАЗВА на СИК № 002 Община Две Могили 

недопускане на следващо нарушение от същия вид и строго спазване правилата на 

Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК. 

 

- Вх.№ 307/ 06.11.16 г.- Писмо от ЦИК относно необходимост от своевременно въвеждане на 

протоколи в СИК. – за сведение 

- Вх.№ 308/06.11.16 г.- Предложение за регистрация на заместващи застъпници от ИК“Румен 

Радев“. 

 Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   7 - „за“  прието решение: 

Решение  № 160/06.11.2016 г. -    АНУЛИРА удостоверение № 1-148 

ПВР/04.11.2016 г. , издадено на Ангел Иванов Димитров ЕГН 5504285341 

РЕГИСТИРА  1 бр. Заместващ застъпник 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, публикуван в публичния регистър. 
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- Вх.№ 309/ 06.11.16 г.- Писмо от ЦИК ПВР 15 288/06.11.2016 г. относно уточнения в нулева 

и финална разпечатка от машинно гласуване. – за сведение   

- Вх.№ 310/ 06.11.16 г.- Постъпила е жалба от Божидар Йотов в 11:00 часа, относно наличие 

на агитационни материали в близост до СИК.    

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   7 - „за“  прието решение: 

Решение № 161/06.11.2016 г. - УКАЗВА на СИК № 23 агитационните материали 

да бъдат премахнати.  

 

- Вх.№ 311/ 06.11.16 г.и  Вх.№ 315/06.11.16 г  Постъпила е жалба от Цветелин Николов 

Върбанов  и Б. Йотов, относно липсващи указателни материали в СИК № 6 - 163 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   7 - „за“  прието решение: 

Решение № 163/06.11.2016 г. - УКАЗВА на СИК № 6 да постави пред 

избирателната секция изброените в методическите указания образци от 

документи и указания за провеждане на изборите. 

 

- Вх.№ 313/ 06.11.16 г.  и  Вх.№ 316/ 06.11.16 г.- Постъпила е жалба от Цветелин Николов 

Върбанов и Б. Йотов, относно допуснато разделение на избирателен списък  в СИК 06. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   7 - „за“  прието решение: 

Решение № 162 - УКАЗВА на СИК № 6 да окомплектова ведно 

избирателния списък.             
13.30ч. – продължение: 

 Присъстват: Мирослава Маркова,Десислава Дивчева, Ибрям Гаваз, Миглена Ангелова, 

Надежда Енчева, Милена Хинкова, Наталия Маринова, Тодорина Михайлова. 

Отсъстват: Александър Корфонозов , Зюмрюд Абазова, Донка Тодорова, Йордан Димитров, 

Силвия Кръстева. 

Комисията има кворум от 8 члена. 

На заседанието присъства и застъпник от ИК „Румен Радев – Илияна Йотова“ – Здравка 

Цанкова 

Протоколът се води от Kрасимира Йорданова . 

- Вх.№ 317/ 06.11.16 г.- Постъпило писмо  от ЦИК – за сведение 

- Вх.№ 312/06.11.16 г. – Постъпила жалба от Здравко Атанасов  Великов в 11.46 часа, 

относно нарушаване на правата за тайност на изборния глас. 

  Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   8 - „за“  прието решение: 

Решение № 164/06.11.2016 г. – ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 

312/06.11.2016 г.  

- Вх.№ 318 от 06.11.16г. –– Постъпил сигнал по ектронната поща от г-н Емил Милушев, 

относно не изпълнение на задължения на член от СИК. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   8 - „за“  е взето решение  

 Протоколно решение – остава сигнала без уважение. Към момента на 

извършената проверка всички членове на СИК са на работните си места. 

         14.30ч. – продължение: 
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Присъстват: Мирослава Маркова, Десислава Дивчева, Ибрям Гаваз, Миглена Ангелова, 

Надежда Енчева, Наталия Маринова, Тодорина Михайлова. 

Отсъстват: Александър Корфонозов , Зюмрюд Абазова, Донка Тодорова, Йордан Димитров, 

Силвия Кръстева и Милена Хинкова. 

Комисията има кворум от 7 члена. 

На заседанието присъства и застъпник от ИК „Румен Радев – Илияна Йотова“ – Здравка 

Цанкова 

Протоколът се води от Kрасимира Йорданова. 

-  Вх.№  320/ 06.11.16 г. - Постъпила жалба от Асоциация „Прозрачност без граници“ в 13.57 

часа, отностно налагане на мнение за упражняване на вот. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   8 - „за“  е взето решение. 

Протоколно решение – РИК Русе указва на СИК 104 да спазва нормите от ИК. 

- Вх.№  319/ 06.11.16 г. –Постъпила жалба от Деница Красимирова Иванова  в 13.42 

часа,относно неправомерни действия на председателя на СИК 84.  

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   8 - „за“   е взето решение. 

Протоколно решение – да се извърши проверка и да се разговаря с председателя 

на СИК 84, като му се обърне внимание, че е длъжностно лице, носи отговорност 

като такова и трябва да спазва закона. 

  18.30ч. – продължение: 

  Присъстват: Мирослава Маркова,Десислава Дивчева, Александър Корфонозов , Зюмрюд 

Абазова, Донка Тодорова, Ибрям Гаваз, Йордан Димитров, Миглена Ангелова, Надежда 

Енчева, Силвия Кръстева,   Милена Хинкова, Наталия Маринова, Тодорина Михайлова. 

 На заседанието присъства и застъпник от ИК „Румен Радев – Илияна Йотова“ – Станимира 

Асенова Илиева. 

Комисията има кворум от 13 члена. 

Протоколът се води от Kрасимира Йорданова. 

-  Вх.№ 321/ 06.11.16 г.  – Постъпила жалба от Ива Викторова Колева  в 15.05 часа, относно, 

настоятелно приканване за гласуване за референдум. 

- Д. Дивчева  -  свързах  се с всички членове от СИК 117 намираща се в ОУ „Тома 

Караджиев“ . Никой от тях не е чул разговора между жалбоподателя и члена на 

комисията отговорен за подаването на бюлетините за референдум. Всички са 

разбрали за възникналия проблем в последствие. На членовете на СИК е указано 

да съблюдават законите и свободната воля на гражданите. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   13 - „за“  прието решение  

Поради неоткрити доказателства предлагам: 

 Протоколно решение – Отстранени са предпоставките за нарушение, жалбата 

остава без уважение. 
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- Вх.№ 322/06.11.16г. - Постъпила жалба от Деница Красимирова Иванова  в 16.20 часа, 

относно агитация на хора пред СИК с. Обретеник, Община Борово.  

И. Гаваз – смятам, че не са показани достатъчно доказателства и предлагам 

жалбата да се остави без уважение 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   13 - „за“  прието решение 

Решение № 165/06.11.2016 г.  - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата поради липса 

на достатъчно доказателства, обосноваващи твърдяното нарушение и 

невъзможността да бъдат събрани такива.  

- Вх. № 323/ 06.11.2016 г. – Постъпила жалба от Деница Красимирова Иванова  в 16.22 часа, 

относно агитация на хора пред СИК с.Караманово, Община Ценово.  

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   13 - „за“  прието решение. 

Решение № 166/06.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата поради липса 

на достатъчно доказателства, обосноваващи твърдяното нарушение и 

невъзможността да бъдат събрани такива.  

- Вх.№ 324/ 06.11.2016 г. - Постъпила жалба от Деница Красимирова Иванова  в 16.24 часа, 

относно относно агитация на хора пред СИК с. Нов град , Община Ценово. 

Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   13 - „за“  прието решение 

Решение № 168/06.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата поради липса 

на достатъчно доказателства, обосноваващи твърдяното нарушение и 

невъзможността да бъдат събрани такива.  

- Вх.№ 325/ 06.11.2016 г. – Постъпила жалба от Деница Красимирова Иванова  в 16.26 часа, 

относно агитация на хора пред СИК.  

 Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   13 - „за“  прието решение 

Решение № 167/06.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата поради липса 

на достатъчно доказателства, обосноваващи твърдяното нарушение и 

невъзможността да бъдат събрани такива. 

- Вх.№ 326/ 06.11.2016 г. – Постъпила жалба от Деница Красимирова Иванова  в 17.40 часа, 

относно липса на част от членовете на СИК- 06 продължително време. 

М. Хинкова – Разговарях по телефона с председателя на комисията и предлагам 

жалбата да остане без уважение, поради отстраняване на нарушението. По данни 

на председателя към момента на телефонното обаждане всички членове на СИК 

изпълняват задълженията си и отсъствието е било краткотрайно и инцидентно. 

   Проведено гласуване на членовете на РИК . Със   13 - „за“  прието решение 

Протоколно решение – оставя жялбата без уважение, тъй като в момента на 

проверката всички членове на СИК са били на работните си места.  

 

- Вх.№ 328 /06.11.2016 г. – писмо от ЦИК с указания да се напомни на членовете на СИК за 

не гласували граждани след края на изборния ден – за сведение 

              Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 

заседанието в 20.00 ч. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова  

Секретар: 

Десислава Дивчева 


