
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
РУСЕ 

7000 гр.Русе, област Русе, пл.”Свобода” №6
  

 

 
ПРОТОКОЛ № 9 

  
 
 Днес 19.09.2019 година в 18,00 часа в Заседателна зала №2, ет.2 на Община Русе се 
събра комисия в състав: 
 Председател:   Николай Братованов  
 Зам. председател:             Александър Корфонозов  
          Зам.председател:                 Шейнур Еюб 
 Секретар:    Милена Хинкова 
 Членове:    Йордан Димитров   
     Тодорина Михайлова    
     Анелия Дудева    
     Виктория Димова  
     Екатерина Заякова    
                Албена Енчева  
                Яна Бобева  
                Наталия Маринова 
                                                           Билгин Бедриев 
                                                           Лиляна Владимирова 
                                                           Стефан Бонев 
    

На заседанието присъстваха 14 членове, отсъства 1 член: Александър Корфонозов 
 
Общинската избирателна комисия, след като констатира наличието на кворум за редовното 
провеждане на заседанието, пристъпи към обсъждане на предварително обявения дневен ред 
на заседанието. След като не бяха направени предложения за изменение и допълнение на 
дневния ред, бе приет в следния му вид: 

 
ДНЕВЕН РЕД за заседанието: 

 
 Точка 1:  Входяща кореспонденция. 
 Точка 2: Регистрации на кандидатски листи за участие в Изборите за общински 
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в изборен район 1827. 
 Точка 3: Други. 
             
 След разглеждане и подробно обсъждане на точките от дневния ред комисията взе 
следните решения:   
 
По точка 1  
Председателят: предлагам на комисията преди да преминем към разглеждане на точките от 
дневния ред, да изслушаме кандидата за експерт  и да го освободим. 
 Комисията се запозна с кандидата, след което същият напусна заседателната зала.    
  
    Писмо от ЦИК във връзка с изпълнение на изискванията на чл.163, ал.3 ИК в срок от 5 дни 
от регистрацията на МК и ИК следва да изпратим в Сметната палата данните за банковите 
им сметки. – за сведение.  



Получени от Сметната палата разяснителни брошури относно осигуряване на 
публичност и прозрачност на предизборната кампания. – за сведение. 

Предоставяне на информация от БГ Радио за условия и цени за платено отразяване на 
предизборна кампания  - за сведение. 

Предоставяне на информация от Радио Енерджи за условия и цени за платено 
отразяване на предизборна кампания  - за сведение. 

Предоставяне на информация от медия КИС ООД за условия и цени за платено 
отразяване на предизборна кампания  - за сведение. 

Писмо от ЦИК относно постъпили запитвания в ЦИК за регистрация на кандидатите 
за общински съветници  - за сведение. 

Предоставяне на информация от Радио Вероника за условия и цени за платено 
отразяване на предизборна кампания  - за сведение. 

Писмо от ЦИК относно подреждане на номерата на независимите кандидати  - за 
сведение. 

Писмо от ЦИК относно срока за регистрация на кандидатски листи на партии, 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети кандидати  - за сведение. 

Писмо от Информационно обслужване относно PUK код, който да се използва при 
евентуално блокиране на електронния подпис  - за сведение. 

Писмо от Радио 1 относно тарифния план за медийно отразяване на предизборната 
кампания – за сведение. 

Писмо от кмета на Община Русе относно избирателен списък част II за избори на 
общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. 

Писмо от Областния управител относно заместване на настоящи кметове при 
регистрирането им в изборите на 27.10.2019 г. за общински съветници и кметове. 

Писмо от Информационно обслужване с указания. 

Писмо от кмета на Община Русе относно проведени консултации за съставите на 
Секционни, подвижни и допълнителни избирателни комисии в Община Русе и 
придружаващите го документи. 

По точка 2 от дневния ред: 

Председателят Н. Братованов, след като запозна комисията с постъпилата 
документация относно регистрация на кандидатска листа за общински съветници за участие 
в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. предложена от ПП 
„Глас народен“. Представени са всички необходими от ИК документи, прочете проект за 
Решение – ОТНОСНО: регистриране на ПП „Глас народен“за участие в изборите за 
общински съветници   в Община Русе, които ще се проведат на 27.10.2019г. 

 След направена проверка са установени несъответствия и е дадено указание за 
отстраняването им. 



Председателят Н. Братованов, след като запозна комисията с постъпилата 
документация относно регистрация на кандидатска листа за кмет на община Русе 
регистрация на кандидатска листа за кмет на община от МК МИР за участие в изборите за 
кмет на община в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019г. , както и след като бе 
констатирано, че МК е представила всички необходими от ИК документи, прочете проект за 
Решение– ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за кмет на община Русе от МК 
МИР за участие в изборите за кмет на община в община Русе, област Русе на 27 октомври 
2019г.  

Проектът бе подложен за обсъждане от комисията. 

Пристъпи се към гласуване: 
 
Гласували:  
 „ЗА“ – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров,  Виктория Димова, 
Албена Енчева, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Яна 
Бобева, Наталия Маринова, Шейнур Еюб, Тодорина Михайлова, Билгин Бедриев  
„ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №65-МИ / 19.09.2019г.  

Председателят Н. Братованов, след като запозна комисията с постъпилата 
документация относно регистриране на кандидатска листа за кмет на община от МК МИР за 
участие в изборите за кмет на кметство Николово в община Русе, област Русе на 27 
октомври 2019г. , както и след като бе констатирано, че МК е представила всички 
необходими от ИК документи, прочете проект за Решение– ОТНОСНО: регистрация на 
кандидатска листа за кмет на община от МК МИР за участие в изборите за кмет на 
кметство Николово в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019г.  

Проектът бе подложен за обсъждане от комисията. 

Пристъпи се към гласуване: 
 
Гласували:  
 „ЗА“ – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров,  Виктория Димова, 
Албена Енчева, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Яна 
Бобева, Наталия Маринова, Шейнур Еюб, Тодорина Михайлова, Билгин Бедриев  
 „ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №66-МИ / 19.09.2019г.  

Председателят Н. Братованов, след като запозна комисията с постъпилата 
документация относно регистриране на кандидатска листа за кмет на община от ПП ГЕРБ за 
участие в изборите за кмет на община в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019г. , 
както и след като бе констатирано, че ПП ГЕРБ е представила всички необходими от ИК 
документи, прочете проект за Решение– ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за 
кмет на община от ПП ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община в община Русе, 
област Русе на 27 октомври 2019г.  

Проектът бе подложен за обсъждане от комисията. 

Пристъпи се към гласуване: 
 
Гласували:  



 „ЗА“ – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров,  Виктория Димова, 
Албена Енчева, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Яна 
Бобева, Наталия Маринова, Шейнур Еюб, Тодорина Михайлова, Билгин Бедриев  
 „ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №67-МИ / 19.09.2019г. 

Председателят Н. Братованов, след като запозна комисията с постъпилата 
документация относно регистриране на кандидатска листа за кмет на община от партия 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за кмет на община 
в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019г. , както и след като бе констатирано, че 
партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ е представила всички необходими 
от ИК документи, прочете проект за Решение– ОТНОСНО: регистрация на кандидатска 
листа за кмет на община от партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за 
участие в изборите за кмет на община в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019г.  

Проектът бе подложен за обсъждане от комисията. 

Пристъпи се към гласуване: 
 
Гласували:  
 „ЗА“ – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров,  Виктория Димова, 
Албена Енчева, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Яна 
Бобева, Наталия Маринова, Шейнур Еюб, Тодорина Михайлова, Билгин Бедриев  
„ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №68-МИ / 19.09.2019г.  

Пристъпи се към разглеждане на точка 3 от Дневния ред. Председателят прочете 
проект за решение относно назначаване на един експерт към ОИК.  

Проектът бе подложен на обсъждане от комисията. 

Пристъпи се към гласуване. 

Гласували: 

Гласували:  
 „ЗА“ – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров,  Виктория Димова, 
Албена Енчева, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Яна 
Бобева, Наталия Маринова, Шейнур Еюб, Тодорина Михайлова, Билгин Бедриев  
 „ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №69-МИ / 19.09.2019г. 

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието бе закрито. 

Заседанието бе закрито в 18: 40 часа от Н. Братованов. 

Председател:         ......................... 

         /Н. Братованов/ 

Секретар:                                   ......................... 

         /М.Хинкова/ 


