
 
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

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

  

 
 

ПРОТОКОЛ № 22 

 

  Днес 07.10.2019 година в 18.00 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   

         Десислава Дивчева  

 Яна Бобева  

 Наталия Маринова 

         Сюзгян Исмаилова 

         Лиляна Владимирова 

         Стефан Бонев 
  

На заседанието присъстваха 13 членове, отсъстващи 2 души – Наталия Маринова и 

Стефан Бонев. 
 

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:   Във връзка с Решение по Административно дело № 614/05.10.2019 г. на 

Административен съд – Русе, 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:   Постъпила жалба от упълномощен представител на ПП ГЕРБ, относно 

неправомерно поставяне на агитационни материали. 
 

     Точка 3:  Разглеждане на текуща кореспонденция. 



 По точка първа:  Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете 

на Комисията с Решение по Административно дело № 614/05.10.2019 г. на Административен 

съд – Русе: 

Дадени са указания “При новото произнасяне ОИК следва да съобрази постъпилите 

писмени предложения, изричното изявено становище на ПП ВОЛЯ, пълното 

удовлетворяване на две парламентарни партии – КП „Обединени патриоти“ и ПП ДПС. 

Следващата стъпка при попълване на матрицата е да бъдат определени длъжностите в 

ръководствата, като се започне от председателите. При разпределянето им да се спази 

стриктно процентното съотношение според големината на парламентарните групи – т. 12 от 

Методически указания на ЦИК към нейно решение №1029-МИ/10.09.2019 г. Едва след 

разпределянето на длъжностите „председател“ следва да се пристъпи към разпределение на 

длъжностите „зам.-председател“ и „секретар“, след което да се посочат поименно лицата, 

които да заемат съответните длъжности“. 

 

6 6   210 210 210 
 

      
Броя за 

разпределяне по 

код2 (Партии) 
    

 

№ Съкращение Пълно название Председател 
Зам-

предс 
Секретар 

 

1 ГЕРБ ПП ГЕРБ 100 42 68 210 

2 БСП 
КП БСП за 

БЪЛГАРИЯ 
71 42 97 210 

3 ОП 
КП "Обединени 

патриоти" 
26 38 25 89 

4 ДПС ПП ДПС 13 49 20 82 

5 ВОЛЯ ПП ВОЛЯ   39   39 

6 ДБО 

КП 

ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ 

      
 

   
210 210 210 

 
 

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 взе 
 

СЛЕДНОТО 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. 

   Неразделна част от това решение е изготвената матрица, на разположение в ОИК 

Русе, Приложение №1, съдържащо имената на предложените лица – членове на СИК, единен 

граждански номер, длъжност в комисията и партията или коалицията, която ги предлага. 
 

 Пристъпи се към гласуване: 
 

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

Милена Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева, 

Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева,  Сюзгян 

Исмаилова, Лиляна Владимирова.  

„ПРОТИВ“ – 0 



 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 141-МИ/07.10.2019 г.  

 
 

 По точка втора:  Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете 

на Комисията с постъпила в ОИК жалба от Свилен Филипов Иванов, упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ, относно неправомерно поставяне на агитационни материали. 
 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК – 

Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Свилен Иванов, относно нарушаване 

правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при 

произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. 

поради неустановен конкретен нарушител. 

Да се изпрати настоящото решение на Кмета на Община Русе за премахване на двата 

транспаранта на кандидата за кмет на кметство Мартен от МК Съюз на демократичните сили 

/ СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 / , поставени в нарушение на ИК в района на кметство 

Мартен между електрическите стълбове. 
 

 

 Пристъпи се към гласуване: 
 

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

Милена Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева, 

Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева,  Сюзгян 

Исмаилова, Лиляна Владимирова.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 142-МИ/07.10.2019 г.  

 

 По точка трета:   Председателя на комисията Николай Братованов запозна 

членовете на Комисията с постъпило писмо на ЦИК, относно даване на разрешение ОИК да 

публикува на интернет страницата си  одобрените предпечатни образци на бюлетините за 

гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  

 

  Поради изчерпване на дневният ред Заседанието бе закрито в 18:35  часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

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

Николай Братованов  

 

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

Милена Хинкова 


