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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 № 28 

 

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, Наталия  

Маринова, Йордан Димитров, Десислава Дивчева  

ОТСЪСТВА: Зюмрюд Абазова  и Ибрям Гаваз 

Заседанието е открито 17.30  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 11 членове на РИК Русе: за – 11, против – 0 

Преминава се към разглеждане на  точките от дневния ред. 

                    По т.1 от дневния ред:  

-      -      Вх.№ 372/11.11.2016 г. -  предложение за замени на членове в СИК в Община Русе 

от ПП ДПС. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  11 „за“ прието решение: 

      Решение № 191/11.11.2016 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.№  373/11.11.2016 г. – предложение за замени на членове в СИК в Община Русе 

от ПП ГЕРБ. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  11 „за“ прието решение:  
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       Решение № 192/11.11.2016 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. 

 

 

-     Вх.№. 375/11.11.2016  г. – предложение за замени на членове  в СИК за Община 

Иваново от ПП ДПС. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  11 „за“ прието решение:  

           Решение № 193 /11.11.2016 г. -  ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Иваново лицата от квотата на ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението 

към предложението лица. 

- Вх.№ 376/11.11.2016 г.-  – предложение за замени на членове в СИК за Община 

Русе от КП ББЦ. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  11 „за“ прието решение : 

        Решение № 194/11.11.2016 г. -. ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Русе лицата от квотата на КП ББЦ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към 

предложението лица. 

       -       Вх.№ 377/11.11.2016 г. – заповед от кмета на Община Борово, относно определяне 

на помещение за съхранение на бюлетини – за сведение. 

             -     Вх.№. 374/11.11.2016  г. – Жалба от Божидар Йотов, относно поставяне на 

агитационни материали.  

       17.32 И. Гаваз се присъедини към събранието. 

М.Хинкова: Трябва да се произнесем по тази жалба. Смятам , че е от наша компетентност. 

М. Маркова: Има сходна жалба , вече с постановление по преписка № 4959/2016 г. 

Й.Димитров:  Според мен и двата политически субекта не спазват реда. 

М. Хинкова : предлагам да бъде изпратена преписката на МВР , Първо РПУ за установяване 

самоличноста на заснетите лица, след което да бъдем уведомени кои са лицата, техните адреси 

и телефони. След извършване на проверката предлагам РИК  да извика тези лица и да се 

изслуша. След изслушването РИК да реши дали има достатъчно мотиви за налагане на 

наказание. Решението по жалбата е от  наша компетентност. 

М.Маркова : Моето предложение няма да се различава решенията по предишни сходни 

случаи. Да укажем на двете  партии да спазват ИК. 

Н. Енчева: Ако се приеме предложението на М.Хинкова, аз ще предложа да се издири 

самоличността на хората , които са лепили белите плакати.Подкрепям  предложението на М. 

Маркова. 

Д.Дивчева: Дайте да не гледаме кой от коя партия е , а да реагираме принципно. 
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М. Хинкова : На снимката има автомобил и по него могат да се установят кои са лицата. 

М. Маркова: Предлагам да гласуваме. По реда на постъпване на предложенията , гласуваме 

предложението на М. Хинкова: Предлагам да бъде изпратена преписката на МВР , Първо 

РПУ за установяване самоличноста на заснетите лица, след което да бъдем уведомени кои 

са лицата, техните адреси и телефони. След извършване на проверката предлагам РИК  

да извика тези лица и да се изслушат. След изслушването РИК да реши дали има 

достатъчно мотиви за налагане на наказание. Решението по жалбата е от  наша 

компетентност. 

Проведено гласуване на членовете на РИК по предложението на М. Хинкова. Гласували: 

 „за“ – 4 : М.Хинкова, Д.Дивчева, Д.Тодорова и И. Гаваз. 

„против“ – 8 : М.Маркова, Ал.Корфонозов, Й.Димитров, Т. Михайлова, Н.Енчева, М.Ангелова, 

С.Кръстева, Н.Маринова. 

Предложението не се приема. 

Д.Тодорова: Предложението на Маркова не изключва предложението на Хинкова. 

М.Хинкова: Не мога да разбера, какво ви притеснява , като се установи самоличността на 

лицата, които го извършват? 

С.Кръстева: Предлагам , когато правим указанията към партиите, да им обърнем внимание, че 

при следващи такива жалби, ще има други последствия. 

М. Маркова: Гласуваме второто преложение : Да укажем на двете политически партии да 

спазват ИК. 

Проведено гласуване на членовете на РИК по предложението на М. Маркова. Гласували: 

„за“ – 11 : М.Маркова, Д.Дивчева,  Й.Димитров, Т. Михайлова, Н.Енчева, М.Ангелова, 

С.Кръстева, Н.Маринова, М.Хинкова, , Д.Тодорова и И. Гаваз 

„против“ – 1 : Ал.Корфонозов  

Предложението  се приема с решение № 195/ 11.11.2016 г. 

              Решение № 195/11.11.2016 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.№ 378/11.11.2016 г.-  Писмо от Районна прокуратура, относно жалба на 

Деница Иванова. – за сведение 

-  Вх.№ 379/11.11.2016 г.. – писмо от Областен управител, относно дежурни 

технически екипи -  за сведение. 

-  Вх.№ 380/11.11.2016 г. – Предложение за замени в СИК за Община Бяла от ПП 

БСП. 

Проведено гласуване на членовете на РИК. Със  12 „за“ прието решение  
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         Решение № 196/11.11.2016 г. -. ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

Бяла лицата от квотата на КП БСП – Лява България и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в 

приложението към предложението лица. 

- Вх.№ 381/11.11.2016 г. – предложение за замени в СИК за Община Ветово от КП 

РБ  

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

         Решение № 197/11.11.2016 г. -. ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община 

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

към предложението лица. 

                                По т. 2 -  Разни 

М. Маркова : Утре е предаването на изборните книжа на СИК. Членовете на РИК   остават 

същите : 9.00 ч. – З. Абазова ; 10.00 ч. – Т. Михайлова; 11.00 ч. – Н. Енчева; 12.00 ч. – 

С.Кръстева. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателя Мирослава Маркова закрива заседанието в 

18.00 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Маркова : 

СЕКРЕТАР: 

 Десислава Дивчева: 


