
 
 
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ РУСЕ 

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

 

 
ПРОТОКОЛ № 13 

  
 
 Днес 24.09.2019 година в 12,00 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 присъстват 11 членове, отсъстват 4 члена: Билгин Бедриев, 

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Яна Бобева 
 

Общинската избирателна комисия, констатира наличието на законовия 
кворум за редовното провеждане на заседанието. Пристъпи се 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: 

 
1.  Вземане на решение относно определяне чрез жребий на реда за 

представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 
комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на 
БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г. 

             
 



 
След разглеждане и подробно обсъждане на точките от дневния ред комисията 
подложи на гласуване решение за насрочва на 25 Септември 2019 г. от 12,30 часа в 
сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”, етаж 6 тегленето на жребий за 
определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните 
коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и 
телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждането на избори за 
общински съветници и за кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 
2019 г.  
 
Гласували:  
 „ЗА“ – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Виктория 
Димова, Анелия Дудева, Милена Хинкова, Наталия Маринова, Екатерина Заякова, 
Яна Бобева, Стефан Бонев, Албена Енчева . 
„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №111-МИ/24.09.2019г. – Насрочва на 25 Септември 
2019 г. от 12,30 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”, етаж 6 
тегленето на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, 
коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по 
регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ при 
произвеждането на избори за общински съветници и за кметове в община 
Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г. 

 

Заседанието бе закрито в 12:15 часа от Н. Братованов. 

 

Председател:          

.........................          

/Н. Братованов/ 

Секретар:                                    

.........................          

/М.Хинкова/ 


