
 
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

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

  

 
 

 

 
ПРОТОКОЛ № 16 

  

 Днес 25.09.2019 година в 17.30 часа в  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 8 членове, отсъстват 7 члена: Билгин Бедриев, Шейнур 

Еюб,  Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева, Наталия 
Маринова. 

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: 

 
           Точка 1: Определяне поредността на номерата на местните коалиции, регистрирани 
кандидатски листи и на независимите кандидати, издигнати от инициативните комитети за 
избори на общински съветници и кметове 27.10.2019 г. 
   



            След разглеждане и подробно обсъждане на точките от дневния ред комисията взе 
следните решения:   
 
 По точка 1 от дневния ред: 

Председателят предложи номерата на регистрираните кандидатски листи и на 
независимите кандидати, издигнати от инициативните комитети за избори на общински 
съветници и кметове 27.10.2019 г., да бъдат  на база поредността на регистрацията в ОИК – 
Русе по входящият регистър, съгласно писмо на ЦИК изх. № МИ-15-407/25.09.2019 г. 

Проектът бе подложен за обсъждане от комисията. 

Пристъпи се към гласуване: 
 
Гласували:  
 „ЗА“ –8  
Николай Братованов, Александър Корфонозов, Виктория Димова, Милена Хинкова, 
Екатерина Заякова, Стефан Бонев, Албена Енчева и Йордан Димитров. 
 
„ПРОТИВ“ – 0 
 
 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 133-МИ/25.09.2019г. –  Определя номерата на 
регистрираните кандидатски листи и на независимите кандидати, издигнати от 
инициативните комитети за избори на общински съветници и кметове 27.10.2019 г., да бъдат 
на база поредността на регистрацията в ОИК – Русе по входящият регистър, съгласно писмо 
на ЦИК изх. № МИ-15-407/25.09.2019 г., както следва: 

№ 67 -  Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Стефан Анков Бояджиев 
№ 68 -  МК Съюз на Демократичните сили /СДС , ДБГ , ССД, БНД и Движение 21/ 
№ 69 -  „ВОЛЯ“ 
№ 70 -  МК МИР 
№ 71 - БСП за България /АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД  

Социалдемократи“/ 
№ 72 -  МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/ 
№ 73 - „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)“ 
 
 

Заседанието бе закрито в 17:52  часа от Н. Братованов. 

 

Председател:          
......................... 
/Н. Братованов/ 
 

Секретар:                                   
 ......................... 
/М.Хинкова/ 


