РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 31
от проведено заседание на РИК Русе
Днес, 09.10.2014г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе
при следния дневен ред:
ПРИСЪСТВАТ – Десислава Дивчева, Мирослава Маркова, Надежда Енчева,
Тодорина Михайлова, Орлин Симеонов, Виолета Петрова, Светломир Коцев, Стефан
Бонев, Боряна Рускова, Йордан Димитров, Роберт Калустян, Яна Бозушка, Юлий Петров,
Петър Карасимеонов
ОТСЪСТВАТ – Севил Караманова
Заседанието е открито в 17.00 ч. от Десислава Дивчева – председател на комисията.
Протоколът се води от Искра Нейкова – технически сътрудник на РИК Русе.
ПРЕДС. Д. ДИВЧЕВА: 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.
Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред.
1. Доклад на входяща кореспонденция в РИК Русе.
2. Разни.
По точка 1 от дневния ред:
1.1.

Писмо, вх. № 305/05.10.2014 г. (18:49ч) – сигнал от сдружение „Институт за
развитие на публичната среда“ относно нарушение на представител и
застъпник на ПП Атака (не носят баджове по образец) в СИК № 37
(сигналът е получен по-рано в РИК Русе, извършена е проверка и е
указано на съответните лица да сменят баджовете си с такива по
образец)

1.2.

Писмо, вх. № 308/05.10.2014г. (19:10ч) – сигнал от наблюдател на асоциация
„Прозрачност без граници“, относно ксерокопия на последната страница
от протокола на СИК № 153 и № 157 преди края на изборния ден
(ксерокопията са иззети от председателя и зам-председател на РИК при
извършване на проверка в изборния ден от същите)

1.3.

Писмо, вх. № 309/05.10.2014г. (23:45ч) – жалба от застъпник на ПП Зелените
относно некомпетентност, подробно изписана, на изборния състав на

комисията в 152 СИК (искането за касиране на резултатите в тази СИК
не е в компетентността на РИК Русе)
1.4.

Писмо, вх. № 310/09.10.2014г. (23:45ч)– жалба от Айлян Карамехмедова (общински
председател на ДПС) относно констатирано нарушение в СИК № 6 в
община Бяла, свързано с неправилно отчитане на бюлетини с удебелен
знак „Х“ (поради липса на възражение на някой от членовете на СИК в
протокола, РИК Русе няма правомощия да отвори чувала с бюлетините
за установяване действителност или недействителност на същите)

По точка 2 от дневния ред:
Няма направени нови предложения за обсъждане от РИК Русе.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Дивчева
СЕКРЕТАР:
Виолета Петрова

