
 
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

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

  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 18 

  

 Днес 29.09.2019 година в 10,00 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. 
Това заседание на комисията е продължение на заседанието проведено на 27.09.2019 

г., протоколирано с протокол № 17/27.09.2019 г. 
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: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията 
на Община Русе, разпределение на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на 
СИК. 



М. Хинкова:  Предлагам днешното заседание да е продължение на заседанието проведено на 
27.09.2019 г. и да бъде включена т. 2 – разглеждане на входящата кореспонденция. 
 
Н. Братованов: При това положение да пристъпим към гласуване на така предложеният  
 

Дневен ред: 
Точка 1: 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 2: Входяща кореспонденция.  
 Предложението беше подложено на гласуване и беше прието единодушно.  
  
 По точка 1 от дневния ред: 
Н. Братованов: Държа да разясня правната страна на въпроса: Проведени са консултации 
при Кмета на Община Русе между всички политически сили и не е постигнато съгласие 
между съответните политически сили, които са участвали в консултациите. По този въпрос е 
воден подробен протокол, който заедно с преписката е изпратен с писмо от Община Русе,  
Изх. № 24-127-3/18.09.2019 г. към ОИК Русе, за вземане на решение. Намираме се в 
хипотезата, в която ИК задължава съгласно чл. 91, т. 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“. Това пише в ИК. 

При тази ситуация, четем писмото на Кмета на Община Русе, с което той ни 
уведомява, че няма направено предложение в това писмо и при това положение трябва да се 
водим от направените предложения на Партиите и Коалициите.  

При тази фактическа обстановка, аз считам, че ние не можем да правим различни 
предложения от тези, които са направени на самите консултации. Нито един от нас няма 
правомощието да представлява определен политически субект, нито има пълномощното да 
прави това. Според мен ние нямаме тази законова възможност. Ние трябва да направим това, 
което пише в Закона, за сформиране на СИК по предложението на Партиите и Коалициите. 
Това е което имам да внеса като пояснение, към това, което беше изговорено в предното 
заседание. 

От тази гледна точка аз считам, че това, което ние взехме като решение е в неговия 
недопустим вид. Решението на ЦИК 1029-МИ/02.09.2019 г. е записано какво трябва да 
представлява нашето решение. То трябва да има освен броя на ръководните позиции, 
съгласно ИК и поименно назначаване на представителите в СИК. При това положение искам 
да попитам има ли някой, който да направи предложение за проект на решение, за който да 
можем да гласуваме. 

М. Хинкова: Съгласна съм с 90% от казаното до сега, аз самата щях да предложа да 
прегласуваме предходното си решение, тъй като то е взето на базата само за председателите 
на ръководствата на СИК. Тъй като ние трябва да приемем за да назначим СИК, във всяка 
една секция кой ще е председател, зам. председател и секретар.  Това предполага, че ние 
предварително трябва да уточним бройката на ръководните длъжности в СИК, но не само на 
едната позиция, а на всички. За да уточним тази бройка трябва да изхождаме от една страна 
от поименното предложение, което са дали политическите партии, а те са дали по секции 
къде искат да имат председатели, къде зам. председатели и къде секретари. Тъй като 
сумирането на тези бройки не е равно на броя на ръководствата, а е нещо различно от 



приложената таблица, ние самите трябва да вземем това решение. Подходите са два. Да 
почнем по секции- първа, втора секция и т.н., което би било много уморително и неприятно. 
Второто е предложението да бъде изготвено и ние да го обсъдим, което ще бъде пак 
уморително. 

За това предлагам предварително да уточним този въпрос и след това да пристъпим 
към попълването на матрицата, т. е. членовете и ръководствата на всяка секция. 

Н. Братованов: Други предложения има ли? 

Е. Заякова: Това пояснение, което беше дадено от Председателя, не е съвсем точно, защото 
партиите предварително за споразумението правят предложения, въз основа на тия 
предложения ако се стигне до ситуацията, в която не е постигнато споразумение и въпросът 
за решаването на назначаването на ръководствата се прехвърля на ОИК. От тук нататък ОИК 
освен, че се съобразява с направените предложения, трябва да се съобрази и със статута на 
членовете на ОИК, които по закон са длъжностни лица, длъжни да се съобразят със Закона, 
да постановят законосъобразни решения и да не проявяват политически пристрастия, като 
давам пример че поради тая причина нямаме право да носим отличителните знаци на 
съответните политически партии. Така, че това внушение, че ние нямаме никакви права да 
променяме направените предложения от партиите, просто не е вярно. 

Вторият ми аргумент – тук има голяма част юристи, които имат дипломи за юристи. И 
ако са такива, трябва да спазват Закона във всякакви ситуации и по всяко време. Ако не го 
спазват, значи не са юристи. И искам да Ви кажа, че ако се стигне до ситуацията отново 
силово да се приеме едно незаконосъобразно решение, то поемате отговорността тия юристи, 
които нарушавате Закона, цяла България да разбере на какво ниво са тия юристи.  

 
А. Корфонозов: Тука на някакви уроци ли сме, да ни учат какво сме, как сме, в смисъл това 
не е по темата. 
 
Е. Заякова: Изразявам становища. 
 
Н. Братованов: Предлагам, да се придържаме към темата. Мерилото за спазването на Закова 
е спазването на методологията, спусната от Законодателя. Тази методология ако е спазена, 
съответно нашето решение правилно или не съответно то ще бъде едно колективно решение 
и при тази ситуация, това решение ще бъде проверено по надлежния законов ред. Така че, за 
това е предвиден ред за проверка на решенията, има си инстанционен ред, ако имаме 
притеснения за законосъобразността на същото. Така че, не виждам нещо толкова скандално, 
така че от тая гледна точка не мога да приема и упрека за юридическите познания и т.н. Това 
е отклонение … Въпросът е спазена ли е методологията и ако е спазена то нашият критерий 
би следвало да бъде в тази насока. Аз обръщам внимание, че Законът борави с термина 
„Ръководство“ в СИК, както под ръководство се има предвид – Председатели, Зам. 
председатели и Секретари. 
 
М. Хинкова: Искам да поясня, че сега трябва фактически да разположим хората посочени в 
предложенията по секции, би трябвало да го гласуваме след като сме се запознали с това 
фактическо разполагане, защото то трябва да бъде извършено от някого. 
 
Н. Братованов: Да така е, имате ли готовност за такъв проект на решение, който предлагате 
с фактически разпределения по СИК, защото нашето решение трябва да съдържа именно 
такова предложение. 



М. Хинкова: В никакъв случай никой не може да има готовност за такова решение, преди да 
сме решили колко ще бъдат едните и колко ще бъдат другите и т.н. 
 
Н. Братованов: Значи въпросът е, че проекта на решението трябва да съдържа брой 
ръководство и съответно разпределението за да можем да назначим съответните СИК. Имате 
ли такава готовност за проект на решение? Защото ако Вие нямате, аз да чета такъв проект на 
решение и да преминаваме към гласуване. 
М. Хинкова: Те са 210 секции. 
 
Н. Братованов: Ако желаете, те ще бъдат приложени в приложения, което е към решението. 
 
М. Хинкова: Те са 210 секции. 
 
Н. Братованов: Ако желаете, те ще бъдат приложени в приложението, което е към 
решението. 

М. Хинкова: Трябва всички да се запознаят това решение и да си изложат становището. 
Добре готови сме да разгледаме Вашето предложение. Вие наясно ли сте какво ще 
гласуваме? Щото ако някой ми каже дали е наясно, ще го обсъдим и ще ми кажете примерно 
в първа секция кои са хората – кой е Председателя, кой е Зам. Председател и кой е Секретар 
и от коя квота. И трябва да спазим няколко неща:  

1. В ръководството тримата да не са от една и съща партия; 
2. Съответните партии да имат точно толкова хора, колкото им се полагат; 

Н. Братованов: Това решение трябва да включи именно тези неща и ние трябва да ги 
назначим. Трябва да излезем с това решение, защото крайния срок е 30.09.2019 г. 

М. Хинкова: Така е съгласна съм, само че всеки един от тук за да се подпише и гласува за 
такова решение, трябва да е убеден за какво гласува и върху какво се подписва. 
 
Н. Братованов: вие какво предлагате при тая ситуация? В проекта на решението да включим 
и списъка? 

М. Хинкова: Естествено. 

Н. Братованов: Списъкът ще бъде неразделна част от решението. 

М. Хинкова: Диспозитивът на решението назначава СИК. Не може да се гласува такова 
решение. Когато идва предложението от Кмета, самото разположение на членовете седи в 
компютъра и ние го гледаме. Значи при положение, че сега нямаме това и никой от нас не е 
предупреден, че това е на разположение и може да се гледа, за мен въпросът не е решен. 

Н. Братованов: Добре, какво да е предложението? Как точно трябва да се получи? При тая 
ситуация, ние трябва да излезем с решение.  

М. Хинкова: Нашето решение трябва да се предхожда от общо съгласие за това, колко ще 
бъдат едните, колко ще са другите, каква ще бъде бройката на всеки и как ще бъдат 
разположени по секции. След което да се запознаем с готовия вид и да го гласуваме.  

Ст. Бонев: Това има смисъл, ако предложенията, които се дават в електронен вид са 
действителни. Ако кажем, че след приемането им партиите имат право да правят замени, не 



повече от 2%, смятам, че е разумно. Защото да Ви кажа някой от предложенията са сложени 
просто така. 

М. Хинкова: Не говорим за имена, а да се знае, че в тази кутийка кандидатът например е от 
ДПС и той до края ще си бъде от ДПС. Да знаем във всяка една секция как са разположени. 
Като го знаем това, нататък вече самите персони … 

Ст. Бонев: Така наречената мрежа, ние му викаме матрица. Нека разпечатаме матрицата, 
всеки един да я погледне. Там има някакви съобразявания. 

М. Хинкова: Ние сме длъжни да го направим. 

Н. Братованов: Има методология. Въпросът е тя да бъде спазена. 

М. Хинкова: Това сме длъжни да го направим и да сме убедени, че е направено. Иначе 
персоните дали ще е Иван, Драган или Петкан е без значение. Важното е друго… 

А. Корфонозов: Тука говорим за назначаване на поименния състав, явно би следвало 
персоните да имат някакво значение. 

М. Хинкова: Имат значение след като е определено другото. За това те подлежат на смяна. 
За това не са заступорени там и Закона е казал, че може да има промени. 

А. Корфонозов: Всичко останало се нарича методология, което е съобразено с всички 
правила и всякакво разпределение за бройки. Едното е метод, което е чиста математика, а 
останалото е поименния състав. 

Е. Заякова: Имам въпрос към теб лично. Понеже ти беше в предната комисия и в по 
предната комисия, има ли промяна в методологията сега спрямо предните комисии, та се 
налага Вие да променяте практиката от утвърдената константната практика, както казваме за 
определяне съставите на комисиите? Има ли някаква промяна? 

А. Корфонозов: Има промяна, защото първо няма съгласие на консултацията при Кмета. 

М. Хинкова: това не е първи случай, при който няма съгласие.  

Е. Заякова: Да искам да попитам дали има някаква промяна в методологията, за която се 
хванахте. Методологията не може да променя Закона, от утвърдената константна практика, 
когато не сме изпадали в такива неща в които Вие с Вашето предложение сега се забъркахте 
и не можете да излезете, защото винаги комисиите са назначавани по този начин. Най напред 
като бройка в ръководствата на всяка една секция, кой колко бройки има като председатели, 
секретари и зам. председатели и тогава вече става поименното назначаване. 

М. Хинкова: Но преди да си вземем решението трябва да се съобразим със състава на СИК, 
чл. 92 от ИК. Там пише, че СИК се състои от Председател, зам. председател и секретар и 
членове. Никъде не пише поименно. За нас е важно да спазим принципа, а не хората. 
Принципа трябва да спазим, а не хората. 

А. Корфонозов: Много добре знаеш, че трябва да назначим поименния състав, което не 
говори за никакъв принцип. 

М. Хинкова: Но това е следващото, това е изпълване на принципа със съдържание.  



Н. Братованов: ние сме длъжни да не допуснем пропуск в изборния процес и ако 
продължаваме така, ще бъде допуснат. Трябва да назначим СИК с поименния състав,както с 
ръководството, така и с членовете. 

М. Хинкова: Преди да гласувам такова решение, най отговорно Ви заявявам, че аз искам да 
видя първо матрицата. След като видя матрицата… 

Н. Братованов: Добре, прекъсваме заседанието за 5 минути, в такъв случай! 
 
Заседанието продължава! 
 
Н. Братованов: Искам да попитам има ли някой, който да дава различни предложения от 
тези, които са направени на консултациите. Има ли такъв, който да направи различно 
предложение или приемаме, че всички сме обвързани с тези предложения. 

М. Хинкова: Имаме такова предложение да се съобразим със Закона. Имам въпрос към този, 
който е направил това предложение. Вярно ли е, че в това предложение от всичките 210 
секции има 172 души председатели на ГЕРБ и 0 човека председатели за Коалиция за 
България /КБ/, 26 за Обединени патриоти и 12 председатели за ДПС и 0 броя за ВОЛЯ. 
Вярно ли е това? 

Н. Братованов:  нашето предложение, което е обвързващо е направено по време на 
консултациите и е съобразено с изготвянето на тази матрица. 

М. Хинкова:  Кое е Вашето предложение? 
 
Н. Братованов: Аз нямам лично предложение, там има представители на политическите 
партии. Това е предложението на ГЕРБ. Там има математическа грешка 
 
М. Хинкова:  Къде там има направено предложение за 12 председатели на ДПС, 26 на ОП и 
за 127 секретари на КБ.  
 
Н. Братованов: В предложението на ГЕРБ има математическа грешка, председателите 
трябва да са 171. Ние не можем да съдим по друг начин освен по направените предложения. 
Направено е предложение от ДПС за 13 председателя, от ОП – 26 броя. При тази обстановка 
като проект за решение имаме изготвено такова, в което е спазена методологията за брой 
ръководства. 

М. Хинкова:  Къде са тогава 85 председатели на КБ? 

Н. Братованов: Вие в момента предлагате да ги включим и тях. Имате ли готовност за 
проект за решения, с поименно изготвени комисии. 
 
М. Хинкова:  Има такова предложение, входирано от КБ, в което има 85 председатели на 
СИК. 

Н. Братованов: Така и при това предложение има ли и прилежащ проект за решение. 

М. Хинкова:  Просто слагаме 85 председатели на мястото на липсващите и готово, 
намаляваме на другите съответния брой. 



Н. Братованов: Да приемем, че Вие правите предложение, да гласуваме Вашето 
предложение от 85 председатели и какво разпределение да дадем. 

М. Хинкова:  Това не е наше предложение, а на КБ. Моето предложение е ако ще 
съобразяваме предложението на партиите, да съобразим предложението на всички партии, на 
е само на някои. Тук виждам, че са съобразени 2 предложения – на ГЕРБ и на ОП. 
Предложението на ДПС и КБ не са съобразени. 

Н. Братованов:  Предложението на ДПС е съобразено. 

М. Хинкова:  Там пише 13, тук пише 12. 

Й. Димитров: Не е преизчислена таблицата, която е разпечатана. 

М. Хинкова:  Нека да преизчислим тогава и с 85 председатели за КБ. 

Н. Братованов: Да го подложим ли на гласуване това предложение, което е изходящо от КБ 
за 85 председатели на СИК. 

М. Хинкова:  Само искам да добавя мотиви към него. Направила съм следните изчисления. 
Фрапиращо е това което става и вчера се каза, че няма обективни критерии, за изчисляване 
на председателите на комисиите.Такъв обективен критерий има и той е наличието на 
депутати в Народното събрание. ГЕРБ имат 94 броя, което прави приблизително 39%, БСП – 
79 народни представители, което е 33%. Това съотношение би могло да се използва като 
напълно обективен критерий при разпределяне на 210 председатели в СИК, което прави 
приблизително ГЕРБ – 81 председатели и КБ – 69. Тъй като такова предложение няма 
обяснявам защо го казвам сега. Очевидно е, че направените предложения от партиите 
надхвърлят броя на председателите, което означава това което казахте преди малко, че 
трябва да се направи преизчисление. Това преизчисление ще съответства на текста на закона, 
който казва „по предложение на партиите“ но ще го съобрази с действителния брой на тези, 
които трябва да бъдат. Така, че ето така ми е правното основание по предложенията с 
преизчисленията, тъй като това което е дадено на консултациите не отговаря на 
действителния брой. 

Н. Братованов: Можем ли да формулираме точен проект за решение, който да прочетем и 
подложим на гласуване? 

М. Хинкова:  Точният проект е тази матрица, която използвах. 

Н. Братованов: Моля Ви дайте издържано с проект за решение, за да можем да го 
гласуваме. 

Е. Заякова:  Нито в съда, нито в който и да е орган не се взема решението преди да се 
подложи на обсъждане, след това на гласуване на всички направени предложения и на края 
се взема решение, което да бъде написано. И сега понеже не сте наясно ни изнудвате ние да 
Ви предложим един проект на решение, който след това Вие да отхвърлите или да приемете. 
Няма да стане. Говорим за дебати, как за бъде направена матрицата. 

Н. Братованов:  госпожо Заякова, правите ли предложение? 

М. Хинкова:  Правим предложения в 85 секции да се сложат председатели на КБ. Ако 
приемете, че 85 при преизчисляването не отговаря на бройката, която се полага, това трябва 
да бъдат на обективен критерий 69. 



Н. Братованов: Как да се разпредели според Вас ръководството на СИК и тяхното поименно 
назначаване. 

М. Хинкова:  Пропорционално на тяхното участие в НС. 

Н. Братованов: Кажете го по-точно за да можем да го подложим на гласуване! 

М. Хинкова:  Абсолютно точно го казах, първо пропорционално и второ съобразно 
предложението на Партиите. 

Н. Братованов:  Председателите не са ръководство. 

М. Хинкова:  Пропорционално за всичките по предложенията. Това означава, че ако някой 
няма предложения за зам. председатели няма да получи, но пък ако има предложения… 

Н. Братованов: Дайте да го формулираме и подложим на гласуване, защото в този вид нищо 
не е ясно какво предлагате. 

М. Хинкова:  Аз повече няма да формулирам, бях достатъчно обстоятелствена. 

Е. Заякова:  Имам предложение – ако нямат значение длъжностите, предлагам Милена 
Хинкова да стане Председател, а Вие да заемете нейното място. 

Н. Братованов:  Когато станете член на ЦИК и някой Ви посочи, съответно знаете реда, 
който е записан в Закона. 

Е. Заякова:  Давам пример, понеже до сега ни убеждавахте, че няма значение за председател, 
зам. председател и секретар, за това правя такова предложение. 

Н. Братованов: Дайте нещо по-конкретно за гласуване. Искам конкретно предложение. 

М. Хинкова:   Както беше направено преизчислението от незнайно кого така ще бъде 
направено и сега от всички.  

А. Корфонозов: Имахте достатъчно време от петък да бъдем подготвени и да излезем с 
някакво решение.  

М. Хинкова:  Според мене нито един от нас няма право да направи това самостоятелно. Това 
е работа на цялата комисия. Ако всеки щеше да си го прави самостоятелно, нямаше да има 
комисия. 

Н. Братованов: Това са работни предложения и всеки може... 

М. Хинкова:  Точно така, работното предложение, подложете го на обсъждане, гласуване, 
формулирайте го като председател, представлявате комисията, имате това право, направете 
го. 

Н. Братованов:  Предлагам при това положение да гласуваме следния проект на решение: 
Предвид липсата направено предложение на Кмета на Община Русе и приложените към 

него документи, по реда на чл. чл.91 ал.7 от ИК. Във вр.чл.91 ал.12 – когато не е постигнато 
съгласие и кметът на общината не е направил предложение в срока по ал.9, ОИК назначава 
СИК по направените предложения на партиите и коалициите, по смисъла на чл. 85, ал.4 от 
ИК. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.5, във вр. чл.91, ал.12 
от ИК ОИК Русе. 



ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ : 
Назначава секционни избирателни комисии на територията на община Русе съгласно 

предложението на партиите и коалициите, при липсата на постигнато съгласие и направено 
предложение на кмета на община Русе и утвърждава списъците на резервните членове както 
и броя на ръководството в СИК. 

 
ПП ГЕРБ     -        Председатели   - 171,   Зам. председатели  -  0    секретари   -      39 
КБ                -        Председатели   -     0,   Зам. председатели  - 84    секретари   -   126 
КП ОП         -        Председатели   -   26,   Зам. председатели  - 38    секретари    -    25 
ДПС             -        Председатели   -   13,   Зам. председатели  - 49    секретари   -     20 
ПП ВОЛЯ    -        Председатели   -     0,   Зам. председатели  - 39    секретари   -       0 
КП ДБ          -        Председатели   -     0,   Зам. председатели  -   0    секретари   -       0                    
Правим единствено уточнението, че е допусната математическа грешка по отношение 

на брой председатели на ПП ГЕРБ от 172 на 171 и се съобразява, че ПП ДПС са предложили 
13 председатели, съобразени със всички предложения, съответно с изключение на 
предложението, направено от КБ.  

 
М. Хинкова: Преди да гласуваме моля да ми уточните това, което прочетохте в 

диспозитива на решението ли е или в мотивите. 

Н. Братованов: Това е проект на решение и все още … 

М. Хинкова: ние тук като гласуваме проект на решение гласуваме диспозитив, 
диспозитива ясно и точно абсолютно навсякъде трябва да бъде „назначава 210 СИК …  

Н. Братованов: Аз Ви помолих за предложение. Сега правите ново предложение ли? 

М. Хинкова: В момента говоря като юрист. 

Н. Братованов: за да съм точен има приложение № 1, което ще съдържа имената на 
предложените лица, членове на СИК, ЕГН, длъжност в комисията, образование специалност, 
партията и коалицията, която ги предлага. Може да се обжалва по реда на чл.87, ал. 2 от 
Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му. 

М. Хинкова:  Колега Братованов обръщам се към Вас като юрист и питам за последен 
път тази матрица в диспозитива ли е или в мотивите на решението. Все пак има някакви 
правила в тази Държава по отношение на правото поне.  Не ме месете с който и да е било. 

Н. Братованов: Матрицата е неразделна част от спазване на методологията. Давам 5 
минути почивка. 

Заседанието продължава! 
 

Н. Братованов: Госпожо Хинкова моля да уточните Вашите предложения. 

М. Хинкова:  Назначава СИК в Община Русе, по предложението на партиите и 
коалициите направени при Кмета на Общината, в които предложения съответно 
ръководството е разпределено, така както са го направили ПП и коалиции, така че нито една 
партия да не бъде ощетена и да няма 0 в разпределението. 

Н. Братованов: Този проект за решение е абсолютно неясен за всички.  
А. Корфонозов: Предлагам да уточним дали ще има един или два проекта за решение и 

да гласуваме. Към момента има само един проект за решение, който иска да направи друго 
предложение. 

М. Хинкова:  За зам. председателите на ГЕРБ няма предложение на консултациите и 
следователно няма ощетена страна. Така е преценила тази политическа сила да няма зам. 
председатели. Следователно ако нейните председатели са 86 секретарите са им 124. 



Съответно по същият начин ще бъде за останалите партии. За БСП са 85 – 83 – 42  и цялата 
схема излиза точно.  

Цялото ръководство е следното: 
ПП ГЕРБ     -        Председатели   -    86,   Зам. председатели  -  0    секретари   -     124 
КБ                -        Председатели   -    85,   Зам. председатели  - 83    секретари   -      42 
КП ОП         -        Председатели   -   26,   Зам. председатели  - 38    секретари    -      25 
ДПС             -        Председатели   -   12,   Зам. председатели  - 50    секретари   -       20 
ПП ВОЛЯ    -        Председатели   -     0,   Зам. председатели  - 39    секретари   -        0 
КП ДБ          -        Председатели   -     0,   Зам. председатели  -   0    секретари   -        0                    
 
А. Корфонозов: Нещо математиката не излиза.  

Н. Братованов: При това предложение методологията дали излиза? 

А. Корфонозов:  Математиката не излиза, не методологията. 

Н. Братованов: това предложение в този вид няма как да го гласуваме. Предлагам да 
гласуваме решението, което аз предложих. Ще го зачета. 

Предвид липсата направено предложение на Кмета на Община Русе и приложените към 
него документи, по реда на чл. чл.91 ал.7 от ИК. Неразделна част от това решение е 
Приложение № 1 съдържащо имената на предложените членове на СИК, ЕГН, Длъжност в 
комисията и Партията и коалицията, която ги предлага. 

 
Пристъпи се към гласуване: 
Гласували:  
 „ЗА“ – 11 -Николай Братованов, Йордан Димитров, Александър Корфонозов,  Виктория 
Димова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Анелия Дудева, Наталия Маринова, Шейнур 
Еюб, Тодорина Михайлова, Сюзгян Исмаилова. 
„ПРОТИВ“ – 4  -Милена Хинкова, Албена Енчева, Яна Бобева, Екатерина Заякова 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 135-МИ/29.09.2019г. 

Н. Братованов: Някой има ли други предложения по дневния ред? 

М. Хинкова: Има вече гласувано предложение и няма смисъл да се гласува за друго. 
 
По точка 2 от дневния ред:  
По точка втора се изчете кореспонденцията от писмо № № 137/29.09.2019 г. и138/29.09.2019 
г. и се разпределиха задачи към дежурния член от Комисията на 30.09.2019 г. 

Н. Братованов: Видно от разпределените задачи, е наложително провеждането на заседание. 
Тъй като ще отсъствам на 30.09.2019 г. като Председател посочвам Заместник председателя 
Александър Корфонозов, който в отсъствието ми да изпълнява функциите на Председател. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12,20 часа. 

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

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


