
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

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

  

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

 

  Днес 01.10.2019 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 

         Сюзгян Исмаилова 

         Лиляна Владимирова 

         Стефан Бонев 
  

На заседанието присъстваха 13 членове, отсъства 2 члена: Лиляна Владимирова и 

Албена Енчева. 
 

Общинската избирателна комисия, констатира наличието на законовия кворум за 

редовното провеждане на заседанието. Пристъпи се към обсъждане на предварително 

обявения дневен ред. 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:  Служебно заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник 

без постоянен и настоящ адрес в община Русе, в изборите за общински съветници и кметове 

в Община Русе на 27 октомври 2019 г. 

 Точка 2: Други 
 

 По точка първа:  Председателя на Комисията Господин Николай Братованов 

запозна членовете на Комисията с Писмо от ЦИК изх. № МИ-15-599/01.10.2019 г. 

С решение № 113-МИ Русе от 24.09.2019 г.  Общинската избирателна комисия Русе е 

регистрирала кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и 



кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., 

предложена от КП „Алтернативата на гражданите“. В нея под номер 8 е регистриран  

Емил Николов Езекиев , ЕГН: 8011283205, като му е издадено удостоверение № 14-8 от 

същата дата. 

С писмо на ЦИК изх.№ МИ-15-599/01.12019 г общинската избирателна комисия  е 

уведомена за извършената проверка от ГД “ГРАО“ в МРРБ, при която е установено , че Емил 

Николов Езекиев , ЕГН: 8011283205 под № 8 в листата за общински съветници на КП 

„Алтернативата на гражданите“ няма постоянен и настоящ адрес в Община Русе, поради 

което не отговаря на изискванията на условията по т.1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 

г. на ЦИК. 

На основание чл.87 ал.1 т.15 ИК  следва да бъде заличена неговата регистрация на 

горното основание. 

При заличаването на кандидата за общински съветник позицията му следва да остане 

празна и следващите кандидати да не се пренареждат. При отпечатване на списъка с 

кандидатите за общински съветници по кандидатски листи за информационното табло на 

мястото на заличения кандидат  се отпечатва „заличен“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 т.15 вр. с чл.397 ИК, писмо на 

ЦИК изх.№ МИ-15-599/01.10.2019 г. и Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК , 

Общинската избирателна комисия Русе 

След разглеждане и подробно обсъждане на първа точка от дневния ред комисията взе  
 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
 

Комисията ЗАЛИЧАВА регистрацията на Емил Николов Езекиев, ЕГН: 8011283205 

под № 8 в листата за общински съветници на КП „Алтернативата на гражданите“, кандидат 

за общински съветник в изборите за общински съветници в Община Русе, които ще проведат 

на 27.10.2019 г. поради липса на постоянен и настоящ адрес в Община Русе.  
 

           ОБЕЗСИЛВА се издаденото Удостоверение № № 14-8/24.09.2019 год. на ОИК-  Русе.  

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 13 члена - Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, 

Милена Хинкова, Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Тодорина 

Михайлова, Екатерина Заякова,  Наталия Маринова, Сюзгян Исмаилова, Яна Бобева, Стефан 

Бонев 

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 137-МИ/01.10.2019 г. за служебно заличаване на 

регистрацията на кандидат за общински съветник без постоянен и настоящ адрес в община 

Русе, в изборите за общински съветници и кметове в Община Русе на 27 октомври 2019 г. 

 По точка втора: Председателят на Комисията запозна членовете с входящата 

кореспонденция от 30.09.2019 г. и 01.10.2019 г. 

Поради изчерпване на дневният ред Заседанието бе закрито в 17:55  часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           …………………………….       

Николай Братованов  

 

СЕКРЕТАР:             ……………………………..                             

Милена Хинкова 


