
 
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  
РУСЕ 

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

 

 
ПРОТОКОЛ № 17 

  

 Днес 27.09.2019 година в 17.00 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 
        Сюзгян Исмаилова 
        Лиляна Владимирова 
        Стефан Бонев 

  
На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 
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 : Вземане на решение за поправка на явна фактическа грешка 

Точка 2: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на 

територията на Община Русе, разпределение на местата в ръководството на СИК 
и броя на членовете на СИК. 



Точка 3: Входяща кореспонденция.  

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

Председателят запозна комисията с решение на ЦИК, с което се освобождава 
член на ОИК Русе Билгин Бедриев и представи новия член Сюзгян Исмаилова. 

По точка 1 от дневния ред: 

      След  като се взе предвид, че в Решение № 132/ 25.09.2019г. относно теглене 
жребий за 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. е пропуснато да бъде изписано 
„регионалния радио център на БНР“ намира, че е допусната очевидна фактическа 
грешка. 

Председателят Н. Братованов прочете проект за Решение – ОТНОСНО: Допуска 
поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 132- МИ/25.09.2019г.,  като 
допълва „регионалния радио център на БНР“. 

Проектът бе подложен за обсъждане от комисията. 

Пристъпи се към гласуване: 
 
Гласували:  
 „ЗА“ – Николай Братованов, Йордан Димитров,  Виктория Димова, Лиляна 
Владимирова, Стефан Бонев, Александър Корфонозов, Яна Бобева, Шейнур Еюб, 
Тодорина Михайлова, Милена Хинкова, Албена Енчева, Анелия Дудева, Сюзгян 
Исмаилова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова. 
„ПРОТИВ“ – 0  
По точка 2 от дневния ред: 

Председателят докладва, че са проведени консултации относно назначаване 
съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Русе, 
разпределение на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК и 
съставите на подвижните секционни избирателни комисии  (ПСИК) за провеждане на 
избори за общински съветници  и кметове на 27.10.2019г. 

Н. Братованов: Аз моля всеки член на комисията да се изкаже по отношение на 
ръководствата на СИК, защото не е постигнато съгласие при консултациите. 

М. Хинкова: Политическите сили не са постигнали съгласие. Методиката, по която се 
определят съставите на СИК, е част от Решение №1029- МИ / 10.09.2019 г.  

ДПС искат 13 броя председатели, Обединени Патриоти искат 30 броя председатели, 
остават 167 броя за разпределение. Вадя доводи от равния брой членове в 
ръководството на ГЕРБ и БСП по 210 съгласно методиката, логично е да бъде по равно 
участието на ГЕРБ и БСП и при председателите , все пак БСП прави компромис 
относно бройката на председателите. Предлагам като най-логично и съобразено със 



закона следното разпределение: 87 броя председатели за ГЕРБ, 80 бройки за БСП, от 
там на сетне няма да е трудно да сметнат останалите членове. В Решението ЦИК казва, 
че трябва да се спазват методическите указания към Решението, което касае броя на 
ръководствата.  

Ал. Корфонозов: Незнам къде дават някакво разпределение за ръководните 
места?...Видно е, че ние сме предложили 26 места за председатели с писменото 
предложение. 

Ш. Еюб: Поддържаме бройката за 13 председателя, както и всички ръководни кадри 
предложени на консултациите. 

Л. Владимирова: Искаме само зам. председатели. 

М. Хинкова: Предлагам 89 председателя за ГЕРБ, 82 за БСП.  

Е. Заякова: Моля, представителите на ГЕРБ аргументирано да се изкажат, защо искат 
толкова голяма бройка председатели. 

Н. Братованов: ПП ГЕРБ смята, че има възможността да проведе изборите, защото имат 
подготвени хора с опит. По отношение на закона, това предложение не противоречи на 
закона, той борави с термина ръководство. Не се подценява нито една позиция в 
комисиите. 

Е. Заякова: Председателят има по самостоятелни функции в изборният ден, може да 
повияе в една или друга насока. Тази заявка да имате два пъти повече председатели 
може да смути всички. Нещата отиват на манипулации и незаконосъобразни действия. 
Представителите на БСП са провеждали три пъти повече избори от нововъзникналата 
ГЕРБ. Моля не с обидни аргументи за опита ни. Ако се държи силово да се наложи тази 
бройка…. 

Н.Братованов:  Аз не чух аргументи срещу правната част. 

Е.Заякова: Защо не искате секретари ? Член 92, ал.6 от ИК гласи: „При назначаването 
на членовете и на ръководството на комисията се запазва съотношението между 
парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-
големия остатък. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на 
не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. При 
определяне на ръководствата на секционните избирателни комисии за цялата страна се 
запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като 
се използва методът на най-големия остатък.“ Разпределението на трите длъжности се 
запазва по тоя ред. 

М.Хинкова:  Считам, че това правило се разпростира върху цялото ръководство. Видно 
е, че имаме подготвени хора с достатъчно опит. Функциите на председателя в изборния 
ден са повече от на останалите. Той следи за провеждане на изборите. Председателят 
получава изборните книжа в деня преди изборите, на него са възложени прекалено 



много функции. Не можем да приравним функциите на председателя и на останалите 
членове на комисията. 

А.Енчева: Трябва да се придържаме към правната регламентация, за да имаме едни 
избори, които да се проведат в законовите рамки. 

А.Корфонозов: В кои случаи решението се взема еднолично от председателя, без 
останалите членове? 

Е.Заякова: След като председателя не е толкова важен, на какво основание са тези 
претенции, освен че нещо се подготвя? 

А.Енчева: Не може председателя да взема сам решения…  нелогично е да искате всички 
председатели. 

М.Хинкова:  Трябва да гласуваме всяко едно от предложенията както е по закон. 

Ш.Еюб: Ще  гласуваме по политически принцип. 

Н.Братованов: Нашият аргумент е, че пише в закона  брой ръководство и държим на 
бройката председатели. 

М.Хинкова: В днешното заседание ГЕРБ намалява с една бройка, за да стане общия 
брой  210. Ние искам 82 председатели. 

Н.Братованов: Колеги нека да подложим на гласуване следния вариант: 

ПП ГЕРБ – 171 председателя 

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 26 председателя 

ДПС – 13  

ВОЛЯ – 0 

БСП – 0 

Пристъпи се към гласуване:  

„ЗА“ – Николай Братованов, Йордан Димитров,  Виктория Димова, Лиляна 
Владимирова, Александър Корфонозов, , Шейнур Еюб, Тодорина Михайлова, Анелия 
Дудева, Сюзгян Исмаилова, Наталия Маринова. 

„ПРОТИВ“ – Стефан Бонев, Яна Бобева, Милена Хинкова, Албена Енчева, Екатерина 
Заякова 

Е.Заякова: Дано сутринта като се гледате в огледалото да уважавате сами себе си.  

 

Н.Братованов:  Да гласуване второто предложение, предложението на М.Хинкова:  



 

ПП ГЕРБ – 89 председателя 

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 26 председателя 

ДПС – 13  

ВОЛЯ – 0 

БСП – 82 

Пристъпи се към гласуване:  

„ЗА“ - Наталия Маринова, Яна Бобева, Милена Хинкова, Албена Енчева, Екатерина 
Заякова 

 „ПРОТИВ“ –– Николай Братованов, Йордан Димитров,  Виктория Димова, Лиляна 
Владимирова, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Тодорина Михайлова, Анелия 
Дудева, Сюзгян Исмаилова, Стефан Бонев 

Н.Братованов: Нека да уточним бройката на заместник председателите.  

ПП ГЕРБ няма претенции за зам.председателите, да са 0. 

Е.Заякова: Как ще е 0? 

М.Хинкова: Кой друг има желание за зам.председатели ? 

А.Корфонозов: Аз предлагам  38 броя зам.председателя за ОБЕДИНЕНИТЕ 
ПАТРИОТИ. 

Л.Владимирова:  За ВОЛЯ 39 броя. 

М.Хинкова: 40 броя за зам.председателя и 85 броя секретари. 

Ш.Еюб: 49 броя. 

Н.Братованов: Има недостиг на зам.председателя, 44 броя не достигат. 

Е.Заякова:  Вие си ги направихте всички председатели, затова има недостиг. 

Н.Братованов : ДПС иска ли повече бройки зам.председатели? 

Ш.Еюб: За ДПС може 50 не повече. 

Н.Братованов: Не претендираме за зам. председатели. Аз излизам със следното 
предложение:  

ПП ГЕРБ – 0 зам.председатели 



В такъв случай за БСП да бъдат 84. Те биха могли за бъдат и зам.председатели, защото 
са подготвени. 

М.Хинкова: Предложението на БСП , направено на консултациите е 40 
зам.председателя, нямаме предложение за 84 и не може да се слага знак за равенство 
между двете партии. 

А.Корфонозов: Предлагам останалата бройка да се разпредели пропорционално. 

Е.Заяквова:  Какъв е аргумента сега да е пропорционално, а първи път не беше?  

М.Хинкова: В закона си пише чл.91, ал.12:“ В случаите, когато не е постигнато 
съгласие или кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 9, 
районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни 
комисии по направените предложения на партиите и коалициите.“ Няма да гласувам за 
решение, което противоречи срещу закона. 

Н.Братованов: Какво е вашето предложение, след като не е постигнато съгласие, да го 
гласуваме. 

М.Хинкова: Всички партии се съобразяват спрямо закона, изключение прави една 
партия. Вие променяте решенията, заради всички останали. Обикновено различието е в 
нарушение със закона. 

С.Бонев: Нашата задача е да разпределим цялото ръководство, а не само 
председателите, всички на веднъж. 

Н.Братованов: Напомням, че ОИК трябва да вземе решение за назначаване съставите на 
СИК в общината. Освен разпределението на местата в ръководните позиции и броя на 
членовете на СИК от всяка партия, решението трябва да съдържа и имената на 
назначените членове на всяка отделна СИК. Това е по решението на ЦИК. В този си 
вид решението, което сме взели е недопустимо и трябва да се прегласува отново. 
Другия вариант е всеки да си направи таблица и да си дадем почивка или утре пак да се 
съберем. 

М.Хинкова: Предлагам да отложим решението за утре. 

Ал. Корфонозов: аз подкрепям това предложение да отложим решението. 

Н. Братованов: закривам заседанието при това положение.Поради изчерпването на 
дневния ред, заседанието бе закрито. 

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

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

         /Н. Братованов/ 

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

          /М.Хинкова / 


