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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

Р У С Е 

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

 

 

П Р О Т О К О Л  №  2 4 

 

 Днес 11.10.2019 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   

         Десислава Дивчева  

 Яна Бобева  

 Наталия Маринова 

         Сюзгян Исмаилова 

         Лиляна Владимирова 

         Стефан Бонев 

  

На заседанието присъстваха 10 члена, отсъстваха 5 души – Десислава Дивчева, 

Шейнур Еюб, Стефан Бонев, Наталия Маринова и Лиляна Владимирова. 

 

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: 

 

1. Постановление от 10.10.2019 г. на Районна прокуратура – Русе с вх.№ 175/10.10.2019 

г. по жалба на Венцислав Ангелов 

2. Писмо от ЦИК с вх.№172/10.10.2019 г. относно организиране на предаването и 

приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени 

бюлетини 

3. Писмо от Петър Иванов с вх.№ 174/10.10.2019 г. срещу Решение № 145-

МИ/09.10.2019 г. на ОИК - Русе 

4. Писмо от ЦИК с вх.№ 173/10.10.2019 г.  относно разделяне на кочаните с бюлетини 

5. Писмо от ЦИК с вх.№171/10.10.2019 г. относно краен срок за подаване на заявления 

за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес 
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6. Писмо от ЦИК относно указания на Томислав Дончев – заместник-министър 

председател за организационно-техническата подготовка на изборите 

7. Писмо от ЦИК с вх.№176/10.10.2019 г. относно указания за гласуване с подвижна 

избирателна кутия и попълване на протоколите от ПСИК 

8. Писмо от ЦИК с вх.№170/10.10.2019 г. относно одобряване на предпечатните образци 

на протоколите по видове избори в общината 

9. Писмо от ЦИК с вх.№177/10.10.2019 г. относно указания за обработване и защита на 

личните данни 

10. Писмо от Военноокръжна прокуратура – Сливен с вх.№ 178/10.10.2019 г. относно 

график на дежурства на прокурорите и съдебните служители във Военноокръжна 

прокуратура – Сливен 

11. Писмо от Областния управител с вх.№ 179/11.10.2019 г. относно възможностите за 

работа с кутиите за гласуване и подвижните избирателни кутии 

12. Писмо от ЦИК относно график за обучение на избирателните комисии 

13. Жалба от Иво Пазарджиев 

14. Писмо от ЦИК относно бланка-чернова 

15. Писмо от кмета на общината относно агитационни материали на ПП „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ 

16. Писмо от ЦИК относно възнагражденията на членовете на ОИК 

17. Жалба от Емил Милушев 

18. Писмо от областния управител относно организиране на обучение от членове на ЦИК 

на 15.10.2019г. 

 

 

По точка първа:  В ОИК Русе е постъпил Сигнал вх.№ 166/09.10.2019 г от Окръжен съд и 

Окръжна прокуратура, както и  Постановление от Районна прокуратура – гр.Русе с вх. № 175  

/ 10.10.2019 г. от Яна Илиева – Районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Русе. Поради 

връзка между тях ОИК обедини двете преписки и се произнася с общо решение по тях. 

 В Сигнала се твърди, че пред сградата на съдебната палата е разположен агитационен 

материал на Венцислав Атанасов Ангелов /Чикагото/- Кандидат за кмет и общински 

съветник, в нарушение на чл.183 ал.2 ИК и се иска премахването му. 

В Постановление от Районна прокуратура – гр.Русе с вх. № 175/10.10.2019 г. от Яна 

Илиева – Районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Русе  по преписка, образувана по 

материали на Окръжна прокуратура – Русе, е сезирана прокуратурата с жалба от Венцислав 

Атанасов Ангелов от гр.Русе – в качеството му на пълномощник на ПП „Българско 

национално обединение“ и кандидат за Кмет на община Русе и общински съветник, с оглед 

престъпление от общ характер и по конкретно оплаквания, че неизвестни лица са повредили 

и унищожили общо 2 бр. винилови билбордове с размери 5/3 метра, представляващи 

„агитационни материали“ на ПП „Българско национално обединение“ поставени в района на 

кръговото кръстовище пред сградата на ОД МВР – Русе и на кръстовището, формирано от 

бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“.  

В конкретния случай Районна прокуратура – гр.Русе отказва да образува досъдебно 

наказателно производство и прекратява преписката, като я изпраща по компетентност на 

ОИК - Русе и  се позовава на това, че в конкретния случай се касае за нарушение на чл.183 

ал.5 от Изборния кодекс. 

  ОИК – Русе, след извършена проверка на място е констатирала, че посочените като 

агитационни материали са без изискуемото в чл.183 ал.2 от ИК задължително съдържание. 
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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 така 

наречения агитационен материал.  

Отделно от това, със свое решение № 146-МИ/09.10.2019 г. комисията е указала на 

кмета на община Русе да премахне тези агитационни материали, неотговарящи на 

изискванията на чл.183 ал.2 от ИК, поставени от ПП „Българско национално обединение“, на 

кръговото кръстовище пред сградата на ОД МВР – Русе и на кръстовището, формирано от 

бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“.  

При тези обстоятелства, комисията счита, че в дадения случай не е налице хипотезата 

на чл.183 ал.5 от ИК, тъй като в тази хипотеза се забранява унищожаването и заличаването 

на тези агитационни материали, които са поставени по определения в кодекса ред. 

Извършеното унищожаване е по отношение на агитационни материали, които нито са 

поставени по определения ред, нито отговарят на задължителните законови изисквания на 

чл.183 ал.2 от ИК, поради което ОИК – Русе вече се е произнесла, че следва да бъдат 

премахнати от кмета на Община Русе.  

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

Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов от гр.Русе – в 

качеството му на пълномощник на ПП „Българско национално обединение“  като 

неоснователна. 

Указва на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, 

неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.2 от ИК, поставени от ПП „Българско 

национално обединение“, освен тези на кръговото кръстовище пред сградата на ОД МВР – 

Русе и на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“, така 

и на тези пред сградата на съдебната палата и на площада в градската градина.  

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“ – 10 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

Хинкова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина 

Заякова, Йордан Димитров.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 151-МИ/11.10.2019 г.  

 

 

По точка втора: В ОИК Русе е постъпило писмо от Централната избирателна комисия с вх. 

№ 172/10.10.2019 г. относно определяне членове на  ОИК – Русе, които да приемат 
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отпечатаните бюлетини за Община Русе, определяне на членове на Общинска избирателна 

комисия – Русе, които съвместно с упълномощени представители на Областна 

администрация Русе да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, 

което ги превозва до съответния областен център.  

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 и 20 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 993-

МИ/07.09.2019 г. и писмо с изх. № МИ–15–807/09.10.2019г. на Централната избирателна 

комисия, Общинска избирателна комисия – гр. Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА, следните членове на Общинската избирателна 

комисия – Русе, както следва: 

1. Милена Георгиева Хинкова, ЕГН ********** – секретар на ОИК-Русе. 

2. Анелия Иванова Дудева, ЕГН ********** – член на ОИК – Русе. 

Резервен член: 

Шейнур Мейсуд Еюб, ЕГН **********- зам.председател на ОИК-Русе, 

 които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Русе да 

представляват ОИК - Русе пред „Печатница БНБ“ АД, като приемат отпечатаните бюлетини 

за Община Русе, съпровождат транспортното средство, което ги превозва, както и да 

подпишат приемо-предавателен протокол за тях.  

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен 

срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

 Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:   „ЗА“ – 10 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

Хинкова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина 

Заякова, Йордан Димитров.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 152-МИ/11.10.2019 г.  

 

 

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

Комисията с писмо от Петър Иванов с вх.№ 174/10.10.2019 г. срещу Решение № 145-

МИ/09.10.2019 г. на ОИК – Русе. Същото е прието за сведение. 

 

 

По точка четвърта:  Председателя на комисията Николай Братованов уведоми  членовете 

на Комисията за получено писмо от ЦИК с вх.№ 173/10.10.2019 г.  относно разделяне на 

кочаните с бюлетини. Същото е прието за сведение. 
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По точка пета:   Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете на 

Комисията с постъпило писмо от ЦИК с вх.№171/10.10.2019 г. относно краен срок за 

подаване на заявления за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес. Същото е 

прието за сведение. 

 

 

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

Комисията за получено писмо от ЦИК относно указания на Томислав Дончев – заместник-

министър председател за организационно-техническата подготовка на изборите. Същото е 

прието за сведение. 

 

 

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

Комисията за получено писмо от ЦИК с вх.№176/10.10.2019 г. относно указания за гласуване 

с подвижна избирателна кутия и попълване на протоколите от ПСИК. Същото е прието за 

сведение. 

 

 

По точка осем:    Одобряване на предпечатните образци на протоколите на ОИК и на СИК 

за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Русе, област Русе 

при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка Решение № 993-МИ от 

07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе, област Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

1. ОДОБРЯВА предпечатните образци на протоколите на ОИК и на СИК за общински 

съветници, кмет на община Русе и кметове на кметства в с. Басарбово, с. Бъзън, с. 

Червена вода, с. Хотанца, с. Николово, гр Мартен, с Ново село, с Просена, с 

Семерджиево, с Тетово, с Сандрово  и с Ястребово, като върху принтираните 

образци са положени подписи от всички присъстващи членове на ОИК. 

2. Одобрените предпечатни образци на протоколите, подписани от всички 

присъстващи членове на ОИК да се приложат към протокола от заседанието на 

11.10.2019 г. като неразделна част от него. 

3. Приложенията по т. 2 от настоящото решение не се публикуват. 

  

Решението на Общинска избирателна комисия - Русе може да се оспорва в 

тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

 Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:   „ЗА“ – 10 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

Хинкова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина 

Заякова, Йордан Димитров.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 154-МИ/11.10.2019 г.  
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По точка девет:  Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете на 

Комисията с постъпило писмо от ЦИК с вх.№177/10.10.2019 г. относно указания за 

обработване и защита на личните данни. Същото е прието за сведение. 

 

 

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

Комисията с писмо от Военноокръжна прокуратура – Сливен относно график на дежурства 

на прокурорите и съдебните служители във Военноокръжна прокуратура – Сливен. Същото е 

прието за сведение. 

 

 

 

По точка единадесет:  Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете 

на Комисията с писмо от Областния управител с вх.№ 179/11.10.2019 г. относно 

възможностите за работа с кутиите за гласуване и подвижните избирателни кутии. Същото е 

прието за сведение. 

 

 

По точка дванадесет: Председателя на комисията Николай Братованов запозна членовете 

на Комисията с писмо от ЦИК относно график за обучение на избирателните комисии. 

Същото е прието за сведение. 

 

 

 

По точка тринадесет:  Жалба от Иво Пазарджиев,кандидат за общински съветник от  МК 

„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ),  относно нарушение на 

предизборната кампания от Невяна Атанасова -кандидат за кмет на кметство 

Тетово,издигната от ПП „ГЕРБ“. 

            В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 181 от 11.10.2019 г. от Иво Пазарджиев – 

кандидат за общински съветник от МК „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ (НФСБ), в която се твърди за извършени нарушения от кандидата за кмет на 

кметство Тетово -  Невяна Атанасова.  

 В жалбата се сочат оплаквания относно това, че лицето Атанасова продължавало да 

посещава сградата на кметството и кабинета на кмета, въпреки че към момента нямала това 

правно основание, поради това, че същата е в отпуск. 

 На следващо място се изнасят твърдения за бъдещи намерения на госпожа Атанасова. 

Изнесени са данни от телефонен разговор на кандидата за общински съветник и 

жалбоподател към кандидата за кмет на кметство Тетово. 

Иска се предприемане на превантивни действия от кмета на Община Русе, а от 

Общинската избирателна комисия се иска да даде указания на кандидата за кмет на кметство 

да спазва ИК, по отношение на водената от нея агитация. 

 Иска се Кметът на Община Русе и ОИК – Русе да предприемат действия, във връзка с 

ограничаване достъпа на лицето Невяна Атанасова до сградата на кметство Тетово, като 

същата да бъде допускана до него на равно с останалите граждани. 
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След като се взеха предвид изложените твърдения в жалбата, както и след като се 

съобразиха съответните законови разпоредби ,ОИК Русе счита, следното:  

Изнесените твърдения са без всякаква подкрепа от доказателствен материал, който да 

бъде съобразен от комисията. Отделно от това, комисията не може да ограничава свободното 

придвижване на гражданите или кандидатите, които са регистрирани за участие в 

съответните избори. В жалбата не се навежда разпоредба, която да е нарушена от ИК.  

По отношение на твърденията за евентуално предстоящо нарушение от страна на 

кандидата за кмет Невяна Атанасова по време на предстоящия празник на селото на 

12.10.2019 год. ОИК Русе, че и  в тази си част жалбата е неоснователна. Бъдещите намерения 

на кандидатите не могат да бъдат нито санкционирани, нито обсъждани. Твърденията за 

проведени телефонни разговори и тяхното съдържание не са годни доказателства, които да 

бъдат относими и обсъдени в това производство. По направените искания, насочени към 

кмета на Община Русе, ОИК – Русе не може да се произнесе. 

 Направеното искане за ограничаване на достъпа на кандидата за кмет Невяна 

Атанасова до сградата на кметство Тетово е недопустимо, предвид липсата на посочени 

конкретни нарушения, както и е в противоречие с разпоредбите на ИК.  

 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 от ИК, Общинска 

избирателна комисия – Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата от Иво Пазарджиев – кандидат за общински 

съветник от  МК „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) като 

неоснователна и недоказана. 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 

от ИК. 

 

 Пристъпи се към гласуване: 

 

Гласували:   „ЗА“ – 10 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

Хинкова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина 

Заякова, Йордан Димитров.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 153-МИ/11.10.2019 г.  

 

 

По точка четиринадесет: Постъпило е писмо от ЦИК относно бланка-чернова. Същото е 

прието за сведение. 

 



8 
 

 

По точка петнадесета: Постъпило е писмо от кмета на общината относно агитационни 

материали на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“. Същото е прието за 

сведение. 

 

 

По точка шестнадесета: Постъпило е писмо ЦИК относно възнагражденията на членовете 

на ОИК. Същото е прието за сведение. 

 

 

По точка седемнадесет: Жалба от Емил Милушев, относно нарушение на предизборната 

кампания от „Българско Национално Обединение“ 

            В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 185  от 11.10.2019 г. от Емил Милушев, в 

която се твърди за извършени нарушения на 11.10.2019 г.  на територията на гр. Русе, срещу 

бар „Жорела“, /до Стадион „Дунав“/ и на кръстовището на ул.“Киев“ и ул. „Рига“ където са 

поставени агитационни материали в нарушение на чл.183 ал.3 ИК на нерегламентирани 

места. 

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс. 

Комисията констатира, че посочените агитационни материали са поставени на 

нерегламентирани места, което  е нарушение на по чл.183 ал.3 и освен това не съдържат 

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, което е 

нарушение по чл.183 ал.2 ИК 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 и 3 от ИК, 

ОИК – Русе взе 

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. 

Уважава жалбата относно искането за премахване на агитационните материали като 

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

изискванията на чл.183 ал.2 и ал.3 от ИК, от партия «Българско национално обединение», 

срещу бар „Жорела“, /до Стадион „Дунав“/ и на кръстовището на ул.“Киев“ и ул. „Рига“. 

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. 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 

от ИК. 

 

 Пристъпи се към гласуване: 
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Гласували:   „ЗА“ – 10 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

Хинкова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина 

Заякова, Йордан Димитров.  

       „ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 155-МИ/11.10.2019 г.  

 

По точка осемнадесет: постъпило е писмо от областния управител относно организиране 

на обучение от членове на ЦИК на 15.10.2019г. Същото е прието за сведение. 

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

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

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

Николай Братованов  

 

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

Милена Хинкова 

 

 

 


