
 
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

Р У С Е 
7000 гр. Русе, област Русе, пл.”Свобода” № 6

  

 
 

П Р О Т О К О Л  №  2 3 

 

  Днес 09.10.2019 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   

         Десислава Дивчева  

 Яна Бобева  

 Наталия Маринова 

         Сюзгян Исмаилова 

         Лиляна Владимирова 

         Стефан Бонев 
  

На заседанието присъстваха 12 членове, отсъстващи 3 души – Тодорина Михайлова, 

Десислава Дивчева, Яна Бобева. 
 

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: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д за заседанието: 

 

Точка 1:  Молба от Симеон Теодоров Руменов за заличаването му като общински съветник в листата 

на МК Движение заедно за промяна /БДЦ/. 

Точка 2: Писмо от ЦИК за запознаване с образците на протоколите за отчитане на резултатите от 

гласуването на СИК/ПСИК и ОИК. 

Точка 3: Писмо от ЦИК относно информация за адресите за доставка на хартиените бюлетини за 

гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в 

административните центрове на областите. 

 Точка 4:  Жалба от Бедрос Пехливанян срещу разпространени агитационни материали в гр. Мартен 

на МК „Съюз на демократичните сили“. 



Точка 5:  Жалба от ПП „Възраждане“, относно нарушение от МК „ВМРО-БНД-НФСБ“ на ИК, по 

време на предизборната кампания. 

Точка 6:  Жалба от Емил Милушев за нарушение на ИК от Партия „Българско национално 

обединение“. 

Точка 7:  Писмо от Община Русе, относно секции подходящи за гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднение в придвижването.  

Точка 8:  Заявление от Илияна Гоцева Велчева за заличаването й като общински съветник към МК 

„Движение заедно за промяна“ Български демократичен център. 

Точка 9:  Сигнал от Окръжна прокуратура Русе и Окръжен съд Русе на осн. чл. 186, вр. с чл. 183, ал.4 

от ИК за премахване и изземване на агитационни материали. 

Точка 10: Жалба от Стелиян Богданов Стефанов, кандидат за кмет на Община Русе, издигнат от 

местна коалиция МИР, срещу Елеонора Николова, кандидат за кмет на Община Русе, 

издигната от МК СДС. 

Точка 11: Жалба от Стелиян Богданов Стефанов, кандидат за кмет на Община Русе, издигнат от 

местна коалиция МИР, срещу Пенчо Милков, кандидат за кмет на Община Русе, издигната 

от МК БСП за България, относно агитационни материали. 

 
По точка първа:  Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете на 

Комисията с постъпила в ОИК молба от Симеон Теодоров Руменов за заличаването му като 

общински съветник в листата на МК „Движение заедно за промяна“ /БДЦ/. 

На лице е хипотезата на чл. 417, ал. 5, изр. второ от Изборния кодекс - изричен отказ на 

кандидат за общински съветник от регистрирана кандидатска листа, поради което следва да бъде 

заличен. 

Предвид гореизложеното ОИК Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Симеон Теодоров Руменов, ЕГН 9312255284, от листата на 

MK „Движение заедно за промяна“(Български демократичен център) под номер 10 в листата на 

кандидатите за общински съветници,  и анулира издаденото удостоверение № 10-10-ОС /23.09.2019 г.   

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 143-МИ/09.10.2019 г.  

 

 

По точка втора:  Председателя на комисията Николай Братованов уведоми  членовете на 

Комисията за получено писмо от ЦИК относно запознаването им с образците на протоколите за 

отчитане на резултатите от гласуването на СИК/ПСИК и ОИК. 

 

 По точка трета:   Председателя на комисията запозна членовете на Комисията с 

постъпило писмо от ЦИК относно информация за адресите за доставка на хартиените бюлетини за 

гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в административните 

центрове на областите. 

 



 По точка четвърта:  Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете 

на Комисията с постъпила в ОИК жалба от Бедрос Пехливанян срещу разпространени агитационни 

материали в гр. Мартен на МК „Съюз на демократичните сили“. 

 Предвид изложеното ОИК – Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Бедрос Пехливанян, 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. 

Указва на кмета на община Русе да премахне транспарантите 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, описани 

по-горе в настоящото решение. 

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 144-МИ/09.10.2019 г.  

 

По точка пета:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 161 от 09.10.2019 г. от Дилян 

Саманджиев-  упълномощен представител на ПП Възраждане“, в която се твърди за извършени 

нарушения на 08.10.2019 г  в конферентна зала на университетския „Канев център“ представляващ 

съставна част на държавния Русенски университет „Ангел Кънчев“, свързан с реално проведено 

предизборно агитационно мероприятие на кандидата за кмет на МК „ВМРО- БНД и НФСБ“ Галин 

Григоров, придружаван от целия Предизборен щаб на коалицията. Мероприятието е широко отразено 

в медиите, където ясно се вижда брендът на университета, който недвусмислено показва, че 

предизборното събитие е на територията на държавния Русенски университет. Твърди се , че това 

представлява нарушение на чл.182 от ИК, забраняващ всяка предизборна дейност в държавните 

институции, включително държавните университети. 

Като взе предвид изложеното в жалбата и извършената проверка в „Канев център“ , както и 

многобройните прояви, концерти, постановки и други събития в залата, ОИК Русе намира, че същата 

е  място, в което се провеждат различни обществени събития и не е учебно заведение, нито има 

статут на което и да е било от изброените в чл.182 ал.1 ИК. По тези съображения жалбата се явява 

неоснователна и недоказана, поради което следва да бъде оставена без уважение. 

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 Дилян Саманджиев, относно нарушаване правилата 

прдизборна агитация в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински 

съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановен конкретен нарушител. 

Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 



 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 145-МИ/09.10.2019 г.  

 

По точка шеста:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 162  от 09.10.2019 г. от Емил 

Милушев - представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени нарушения на 09.10.2019 г.  на 

територията на гр. Русе, на кръговото кръстовище на бул. „Липник“ и бул. „Цар Освободител“ на 

стълбовете от контактната мрежа за тролейбуси, е разпространен агитационен материал  

/транспарант/  на посочената партия с техния кандидат за кмет и водач на листата. Подобен 

агитационен материал е поставен и на кръговото кръстовище на бул. „Цар Освободител“ и бул. 

„Христо Ботев“. 

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс. 

Комисията след проверка на място констатира, че посочените агитационни материали не 

съдържат изискуемото в чл.183 ал.2 от ИК съдържание. Конкретно -  липсва информация, че 

купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-

малко от 10 сто от лицевата площ на агитационния материал. 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 от ИК, ОИК - Русе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Емил Милушев, 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. 

Указва на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на 

изискванията на чл.183 ал.2 от ИК, поставени от партия «Българско национално обединение», на 

кръгово кръстовище на бул.»Липник» и бул.»Цар Освободител», от страната на ОД МВР – Русе, 

както и на кръстовището на бул.»Цар Освободител» и бул.»Христо Ботев». 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на 

транспарантите на кандидата за кмет на община Русе от партия „Българско национално обединение“ , 

поставени в нарушение на ИК. 

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 146-МИ/09.10.2019 г.  

 

 По точка седем:  Председателя на комисията информира за постъпило писмо от Община 

Русе, относно секции подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в 

придвижването. 

На основание чл. 87, ал. 1, т 1, чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна 

комисия Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

1. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в 

определените секции, както следва: 

секция местоположение адрес 

1 ОУ "Отец Паисий" ул. „Александровска“ № 95 

2 ОУ "Отец Паисий" ул. „Александровска“ № 95 

9 ПГСАГ "П.Пенев" бул. „Цар Освободител“ № 105 

11 OУ „Иван Вазов” ул. „Петър Берон“ № 20 



31 ПГ по речно корабостроене и корабоплаване ул. „Левски“ № 1 

30 ОУ "Ангел Кънчев" ул. „Българска морава“ № 6 

51 ОУ "Алеко Константинов" бул. България № 96 

52 ОУ "Алеко Константинов" бул. България № 96 

62 СОУ "Васил Левски" кв. Дружба1, ул. „Гео Милев“ № 1 

63 СОУ "Васил Левски" кв. Дружба1, ул. „Гео Милев“ № 1 

64 СОУ "Васил Левски" кв. Дружба1, ул. „Гео Милев“ № 1 

83 ОУ „Никола Обретенов“ ул. „Никола Табаков“ № 4 

84 ОУ „Никола Обретенов“ ул. „Никола Табаков“ № 4 

116 ОУ „Тома Кърджиев“ ул. „Байкал“ № 2 

124 СОУПНЕ “Фридрих Шилер”  ул. „Измаил“ № 1 

130 ОУ "Васил Априлов" бул. „Липник“ № 78 

132 ОУ "Васил Априлов" бул. „Липник“ № 78 

146 СУ "Възраждане" ул. „Студентска“ № 2 

147 СУ "Възраждане" ул. „Студентска“ № 2 

155 ОУ "Братя Миладинови" Алеи "Възраждане"  № 54 

157 СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“ ул. "Студентска " № 10 

158 СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“ ул. "Студентска " № 10 

 

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 147-МИ/09.10.2019 г.  

 

 По точка осем:  Председателя на комисията информира за постъпило заявление от Илияна 

Гоцева Велчева за заличаването й като общински съветник към МК „Движение заедно за промяна“ 

Български демократичен център. 

На лице е хипотезата на чл. 417, ал. 5, изр. второ от Изборния кодекс - изричен отказ на 

кандидат за общински съветник от регистрирана кандидатска листа, поради което следва да бъде 

заличен. 

Предвид гореизложеното ОИК Русе взе 

 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Илияна Гоцева Велева, ЕГН 6812075310, от листата на MK 

„Движение заедно за промяна“(Български демократичен център) под номер 12 в листата на 

кандидатите за общински съветници,  и анулира издаденото удостоверение № 10-12-ОС /23.09.2019 г.  

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 148-МИ/09.10.2019 г.  

 



 По точка девет:  Председателя на комисията информира за постъпил в ОИК Сигнал от 

Окръжна прокуратура Русе и Окръжен съд Русе на осн. чл. 186, вр. с чл. 183, ал.4 от ИК за 

премахване и изземване на агитационни материали. 

След проведен дебат Комисията прие да се изискат допълнителна информация от Община 

Русе, с оглед вземане на отношение по постъпилия сигнал. 
 

 

 По точка десет:    В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 167 от 09.10.2019 г. от Стелиян 

Богданов Стефанов – кандидат за кмет на община Русе, издигнат от МК МИР, в която се твърди за 

извършени нарушения на чл.183 ал.2 от ИК и Решение № 794-МИ / 27.08.2019 г. от кандидата за кмет 

на община Русе Елеонора Николова- издигната от  МК Съюз на демократичните сили( СДС, 

ДСБ,ССД,БНД и Движение 21)  на територията на гр. Русе, като в поставените агитационни 

материали тип „плакат“ се съдържа информация, че „ купуването и продаването на гласове е 

престъпление, но тази информация заема видимо по- малко от 10 % от лицевата площ на плакатите. 

Към жалбата е приложена снимка на плакат формат А4. 

  Твърди се също така, че в поредица от публикации в местния печат , по-конкретно във в-к 

„Утро“ в бр. 226 от 01.10.2019 г. и бр.225 от 30.09.2019  и в-к „Бряг“ в бр.113 / 02.03.2019 г. , бр. № 

112 от 30.09.-01.2019 г. и бр. № 111 от 27-29.09.2019 г. се съдържат рекламни карета на кандидата за 

кмет на община Русе Елеонора Николова, в които информацията „купуването и продаването на 

гласове е престъпление“ също заема по-малко от 10 № от площта на каретата. Посочени са и 2 бр. на 

в-к „Утро“ и 1 бр. от в-к „Бряг“, в които са поместени публикации, отразяващи кампанията на 

кандидата за кмет Елеонора Николова, в които изобщо липсва информацията „Купуването и 

продаването на гласове“. 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 от ИК, ОИК - Русе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата, поради липса на конкретен нарушител. 

УКАЗВА  на МК Съюз на демократичните сили( СДС, ДСБ,ССД,БНД и Движение 21) 

незабавно ДА ПРИВЕДАТ АГИТАЦИОННИТЕ СИ МАТЕРИАЛИ  в съответствие с изискванията на 

закона. 

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 149-МИ/09.10.2019 г.  

 

 По точка единадесет: В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 168  от 09.10.2019 г. от 

Стелиян Стефанов - представител на МК МИР, в която се твърди за извършени нарушения на 

30.09.2019 г.  в публикация във вестник „Утро“ бр.225/8730/ от същата дата, като е публикувана 

статия „Б.Т.Р. даде старт на кампанията на БСП за България и Пенчо Милков“ , в която не е 

изпълнено изискването на чл.183 ал.2 ИК. 

Комисията след като се запозна със цитираната статия, намира, че същата е написана от 

журналист и няма качеството на агитационен материал по смисъла на чл.183 ал.1 ИК. В нея не е 

необходимо да се съдържа изискуемото в чл.183 ал.2 от ИК съдържание, а именно информация, че 



купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-

малко от 10 сто от лицевата площ на агитационния материал. 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 от ИК, ОИК - Русе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Стелиян Стефанов - представител на МК МИР като 

неоснователна. 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната  

 

 Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Наталия Маринова, 

Сюзгян Исмаилова, Лиляна Владимирова, Стефан Бонев.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 150-МИ/09.10.2019 г.  

 

 Поради изчерпване на дневният ред Заседанието бе закрито в 18:50  часа от  Председателя 

Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

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

Николай Братованов  

 

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

Милена Хинкова 


