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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 № 27 

от проведено заседание на РИК Русе 

Днес 11 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, Ибрям 

Гаваз, Н. Маринова, Й. Димитров и З. Абазова 

ОТСЪСТВА: Десислава Дивчева 

Заседанието е открито 13.10  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.№ 361/10.11.2016 г. -  заявление за упълномощени представители от ИК „Румен Радев“. 

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

Решение № 182/11.11.2016 г. - ПУБЛИКУВА списък с 21 броя упълномощени 

представители на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна 

Йотова за независими кандидат за президент, които да ги представляват в изборния 

ден при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 

13 ноември 2016 г.  

ОТКАЗВА ПУБЛИКУВАНЕ в списъка на упълномощените представители на 

Косьо Тодоров Станев – лицето е член на ИК Инициативен комитет представляван 

от Стефан Ламбов Данаилов. 

- Вх.№  362/10.11.2016 г. – заявления за регистрация на застъпници от ИК „Румен Радев“. 

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

Решение №183/11.11.2016 г. - РЕГИСТИРА  1 бр. застъпници на кандидатска листа 

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката от ИК за издигане на 

независими кандидати Румен Радев- Илияна Йотова, съгласно приложен списък – 

неразделна част от настоящото решение. 
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- Вх.№. 363/11.11.2016  г. – предложение за замени в СИК за Община Русе от ПП БСП. 

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

Решение №184/11.11.2016 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.№. 364/11.11.2016  г. – предложение за замени в СИК за Община Русе от ПП АБВ. 

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

Решение №185 /11.11.2016 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.№ 365/11.11.2016 г.-  – предложение за замени в СИК за Община Русе от КП ПФ. 

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

Решение №186/11.11.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе 

лицето от квотата на КП "Патриотичен фронт" и вместо него НАЗНАЧАВА 

посоченото в приложението към предложението лице. 

- Вх.№ 366/11.11.2016 г. – предложение за замени в СИК за Община Русе от КП РБ. 

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

Решение №187/11.11.2016 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.№ 367/11.11.2016 г.-  предложение за замени в СИК за Община Бяла от ПП ГЕРБ. 

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

Решение 188/11.11.2016 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.№ 368/11.11.2016 г.. – писмо от ЦИК, относно отпечатване и публикуване на бюлетина 

-  за сведение. 

- Вх.№ 369/11.11.2016 г. –писмо от ЦИК, относно сгъването на бюлетината - за сведение. 

- Вх.№ 370/11.11.2016 г. – писмо от ЦИК, относно печатите, тяхната употреба и връщане -  

за сведение. 

- Вх.№ 371/11.11.2016 г. – предложение за замени в СИК за Община Сливо поле 

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

Решение №189/11.11.2016 г. - ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

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

приложението към предложението лица. 

 

Д. Дивчева се присъедини към заседанието . 

М.Маркова – предлагам да назначим и за втори тур трите момичета технически 

сътрудници. Те се справиха много добре и затова ги предлагам отново. 

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

 Решение № 190/11.11.2016 г. - 1. Предлага на Областния управител на Област 

Русе да назначи като сътрудници: СВЕТЛИНА КОЛЕВА, МИЛЕНА ХРИСТОВА, 

ИСКРА НЕЙКОВА с еднократно възнаграждение в размер на 90 лв. и срок на 

договора до приключване работата по подготовка и окомплектоване на книжата, 

предназначени за предаване от РИК в ЦИК при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

2. Сътрудниците са със следните функции: подпомагане дейността на РИК в 

изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и 
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подготовката на книжата за предаване от РИК в ЦИК при произвеждане на 

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

3. Копие от решението да се изпрати на Областна администрация Русе за 

сключване на договор с посочените лица за период до приключване работата по 

подготовка и окомплектоване на книжата, предназначени за предаване от РИК в 

ЦИК при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

на 13 ноември 2016 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива 

заседанието в 13.30 ч. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова : 

СЕКРЕТАР: 

 Десислава Дивчева: 


