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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 № 25 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес, 09 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 , Зюмрюд Абазова, Донка 

Тодорова, Йордан Димитров, Миглена Ангелова, Надежда Енчева, Силвия Кръстева,   Милена 

Хинкова, Наталия Маринова, Тодорина Михайлова и Десислава Дивчева 

ОТСЪСТВА: Ибрям Гаваз 

Заседанието е открито 14.25  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 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.№ 329/07.11.2016 г. -  Жалба от Татяна Драгнева – относно липса на секретар от СИК. 

Д. ДИВЧЕВА: Ще погледнем състава на комисията и ще се обърнем към 

съответната политическа партия. 

Протоколно решение:РИК Русе ще запознае съответната партия с подадения 

сигнал. 

- Вх.№  330/07.11.2016 г. –Постъпило предложение за замени на членове в СИК- Ряхово, 

Община Сливо поле от ПП ГЕРБ. 

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

Решение № 169/ 09.11.2016 г.- ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Бяла 

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

предложението лица. 

- Вх.№. 331/08.11.2016  г. – Писмо от печатница „ДЕМАКС“ АД относно получаване на 

изборни книжа и бюлетини за втори тур.  
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   М. Маркова – знаете, че трябва да определим двама члена. Предлагам Зюмрюд 

Абазова и Йордан Димитров.  

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

Решение № 170/ 09.11.2016 г. -   УПЪЛНОМОЩАВА Зюмрюд Сабриева Абазова – 

Зам. председател и Йордан Венелинов Димитров –излъчени от различни партии и 

коалиции, да приемат от Печатницата „ДЕМАКС“ АД, адрес: гр. София, кв. Горубляне, 

ул. Абагар № 16 хартиените бюлетини за 19 район Русе при произвеждане на втори тур 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. и 

осъществят контрол при предаването, транспортирането и доставката на бюлетините. 

 Упълномощените лица имат право да подписват необходимите документи 

включително и приемо-предавателни протоколи. 

 М. Маркова: В изпълнение на дадените от ЦИК указания с писмо с вх. № 

331/09.11.2016г. по входящия регистър на РИК Русе, да се изпрати писмо до 

Печатницата „ДЕМАКС“ АД, с посочени три имена, ЕГН и телефон на 

упълномощените членове на РИК Русе за получаване на хартиените бюлетини. 

Информацията да се изпрати на електронна поща и в указания с писмо с вх. № 

331/09.11.2016г. срок до Печатница „ДЕМАКС“ АД и до Централна избирателна 

комисия. 

- Вх.№ 332/09.11.2016 г.- Писмо от ЦИК относно указания по писмо с техен изх.№ ПВР-05-

55 от 27.10.2016 г. -  за сведение. 

 

- Вх.№ 333/09.11.2016 г.- Постъпило писмо от Областна администрация  относно предаване 

на избирателни списъци за втори тур. - за сведение. 

 

- Вх.№ 334/09.11.2016 г.- Постъпило писмо от Районна прокуратура относно дежурни 

прокурори и съдебни служители.- за сведение. 

 

- Вх.№ 335/09.11.2016 г. – молба от Николай Ников, относно отказ да гласува. 

Д.Дивчева: Да приемем протоколно решение да отговорим на г-н Ников.. 

Протоколно решение: Да се отговори на г-н Николай Ников , какви са му правата 

според ИК. 

- Вх.№ 336/09.11.2016 г. – Постъпило писмо  относно Заповед № 633 от 03.11.2016 г. от 

кмета на Община Ветово - за сведение. 

- Вх.№ 337/09.11.2016 г. – Постъпило писмо от Областна администрация  : Изборния ден 

приключи - за сведение. 

- Вх.№ 338/09.11.2016 г. – Постъпило предложение за замени на членове в СИК в Община 

Сливо поле от ПП БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ. . 

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

Решение № 171 / 09.11.2016 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.№ 339/09.11.2016 г. – Постъпило предложение за замени на членове в СИК – Русе  от 

ПП ДПС. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“ прието решение: 
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Решение №172 / 09.11.2016 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.№ 340/09.11.2016 г. – Постъпило писмо от прокуратурата на Република България 

относно заповед РД-04 № 289 от 07.10.2016 г., график на дежурства - за сведение. 

- Вх.№ 341/09.11.2016 г. – Постъпило писмо от Областна администрация  относно 

получаване на  бюлетини  за втори тур - за сведение. 

В 14.38 ч. Членът на РИК  Ибрям Гаваз се присъединява към заседанието. 

- Вх.№ 342/09.11.2016 г. – Постъпил сигнал от Деница Красимирова Иванова, упълномощен 

представител на ИК „Румен Радев- Илияна Йотова“. 

   Десислава Дивчева: Предлагам да се обърнем към двете партии и да ги 

призовем да спазват закона , както и да бъдат по-толерантни едина към друга. 

М. Маркова –подкрепям направеното предложение. 

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

Решение №173/ 09.11.2016 г.- УКАЗВА на ПП “ГЕРБ“ и на ИК за издигане на 

независими кандидати Румен Радев – Илияна Йотова при 

разпространяването на плакати и други агитационни материали да спазват 

разпоредбите на чл. 183, ал. 1-5 от ИК.   

 
- Вх.№ 343/09.11.2016 г. – Писмо от ЦИК относно  одобрен тираж на бюлетини за втори тур 

- за сведение.  

- Вх.№ 344/09.11.2016 г. – Постъпило писмо от Областна администрация  относно създаване 

организация за осигуряване охрана на бюлетини и изборни книжа .  

   М.Маркова: Предлагам да приемем графика с протоколно решение. 

Протоколно решение: Приема следното разпределение на членовете на РИК за 

приемо-предаване на бюлетините по общини, както следва: 

        За петък 11.11.2016 г.  

Милена  Хинкова           Ветово 

Надежда  Енчева           Две могили 

Тодорина Михайлова   Иваново 

Наталия Маринова        Борово 

Силвия Кръстева           Сливо поле 

Донка Тодорова            Бяла 

Миглена Ангелова         Ценово 

 

  По т.2 от дневния ред – Разни  

     М. Маркова: Предлагам  Силвия Кръстева, Зюмрюд  Абазова и Наталия  Маринова да 

участват в предаването на избирателните списъци. 

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

    Решение №174 от 09.11.2016 г.-    ОПРЕДЕЛЯ: Силвия Димитрова Кръстева – член на 

РИК Русе, Зюмрюд Сабриева Абазова – Зам. Председател на РИК Русе и Наталия Руменова 

Маринова – член на РИК Русе да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и т. 8 от 

Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК, с книжата в тях (избирателните списъци, 

декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за 
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допълнително вписване на придружителите), за което да подпишат протокол с опис на 

предадените книжа. 

Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 

заседанието в 15.00 ч. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова : 

СЕКРЕТАР: 

Десислава Дивчева : 


