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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 6 

 

 Днес 14.10.2019 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 14 члена, отсъства – 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: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д за заседанието: 

 
1. Разглеждане на постъпила жалба относно поставени агитационни материали в 

Басарбово, Просена и Тетово  
2. Изменение на решение на ОИК № 156-МИ/13.10.2019 г. 
3. Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия в община 

Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 
27 октомври 2019 година. 

4. Жалба от Емил Милушев срещу агитационни материали на Венцислав Ангелов 
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По точка първа:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 189  от 14.10.2019 г. от Пламен 
Рашев – упълномощен представител на МК „БСП за България“, в която се твърди за 
извършени нарушения при поставяне на агитационни материали в селата Басарбово, Просена 
и Тетово. В с.Тетово на всички електрически стълбове по протежение на централната улица 
в селото. В село Басарбово – на всички спирки от обществения транспорт /от гр. Русе до 
селото/. В село Просена – на всички електрически стълбове в селото. 

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс. 

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, и подадена от 
лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна, доколкото се 
констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК. 

Комисията констатира, че посочените агитационни материали са поставени в с.Тетово 
на всички електрически стълбове по протежение на централната улица в селото. В село 
Басарбово – на всички спирки от обществения транспорт /от гр. Русе до селото/. В село 
Просена – на всички електрически стълбове в селото. Посочените в жалбата агитационни 
материали, при тези обстоятелства са поставени на нерегламентирани места, което  е 
нарушение на чл.183 ал.3 от 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: 

 
УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183 ал.3 от ИК. 

УВАЖАВА жалбата относно искането за премахване на агитационните материали, 
поставени в нарушение на чл.183 ал.3 от ИК. 

         Указва на кметовете на селата Басарбово, Просена и Тетово да премахнат 
агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.3 от ИК, поставени в 
с.Тетово на всички електрически стълбове по протежение на централната улица в селото, в 
село Басарбово – на всички спирки от обществения транспорт /от гр. Русе до селото/, в село 
Просена – на всички електрически стълбове в селото. 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кметовете на кметствата на селата 
Басарбово, Просена и Тетово за премахване на агитационните материали, при 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: 
 
Гласували:   „ ЗА“ – 15 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур Еюб, 

Милена Хинкова, Десислава Дивчева, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, 
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Виктория Димова, Екатерина Заякова, Йордан Димитров, Лиляна Владимирова, 
Наталия Маринова, Стефан Бонев, Тодорина Михайлова, Яна Бобева.  
„ПРОТИВ“ – 0 

 
 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 158-МИ/14.10.2019 г.  

 
 
 
По точка втора:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 187  от 13.10.2019 г. от Бедрос 
Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени 
нарушения на 11.10.2019 г.  на територията на гр. Русе, на кръстовището на бул. „Цар 
Освободител“ и бул. „Съединение“ след спирката на Пантеона в гр. Русе между ел. стълбове, 
собственост на Община Русе е поставен транспарант на ПП „Българско национално 
обединение“ в нарушение на чл. 183 ал. 2 и на ел. стълбове от двете страни на ул. „Борисова“ 
и бул. „Скобелев“ агитационни материали на МК „БСП за България“, нарушаващи чл. 183, 
ал.3, а именно агитационни материали, поставени на нерегламентирани места. 

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс. 

Комисията е констатирала, че посочените агитационни материали на МК „БСП за 
България“ са поставени на стълбовете на електропреносната мрежа на тролейбусите от 
градския транспорт по ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“ и тъй като кметът на община Русе 
със своя Заповед № РД-01-2669 от 12.09.2019г. е определил съответните места за поставяне 
на агитационни материали на територията на Община Русе е приела, че  посочените в 
жалбата агитационни материали, при тези обстоятелства са поставени на нерегламентирани 
места, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК. 

 Днес, 14.10.1019 г с вх.№ 191/14.10.2019 г 14.15 ч в ОИК беше представен договор от 
ОП „Русе арт“ от 07.10.2019 г , от който е видно, че общинското предприятие е предоставило 
на МК „БСП за България“ на основание Наредба № 7 на Общински съвет Русе правото на 
временно поставяне на РИЕ и монтиране на 20 бр. хоругви, включително и на посочените в 
жалбата места. Тъй като жалбата е постъпила в неработен ден и към момента на 
постановяване на решението не е била направена необходимата за целта справка,  а същото е 
постановено в срок от 24 часа, следва да бъде изменено в тази си част. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.3 от ИК, ОИК – 
Русе взе 

 
СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

Обезсилва Решение № 156/13.10.2019 г относно искането за премахване на 
агитационните материали, поставени в нарушение на ИК по отношение на агитационните 
материали на МК „БСП за България. 

         Отменя същото в частта, с която Указва на кмета на община Русе да премахне 
агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.2 и ал.3 от ИК, на ел. 
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стълбове от двете страни на ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“ агитационни материали на МК 
„БСП за България“. 

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: 
 

Гласували:   „ ЗА“ – 15 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, 
Шейнур Еюб, Милена Хинкова, Десислава Дивчева, Анелия Дудева, Сюзгян 
Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Йордан Димитров, Лиляна 
Владимирова, Наталия Маринова, Стефан Бонев, Тодорина Михайлова, Яна 
Бобева.  
„ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 159-МИ/14.10.2019 г.  
 
 

По точка трета: Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна 
кутия в община Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 
насрочени за 27 октомври 2019 година.  

На осн. чл. 90 от ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко 
една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, 
подали заявление по чл. 37 от Изборния кодекс. Съгласно писмо наш вх. № 192/14.10.2019 г., в 
община Русе са подадени 60 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

На основание  чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 и чл. 92, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение 
№ 935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 
ОПРЕДЕЛЯ 2 /два/ броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на 

територията на община Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове насрочени за 27 октомври 2019 година. 

ОПРЕДЕЛЯ общият брой на членове в секциите за гласуване с подвижна 
избирателна кутия, включително председател, заместник-председател и секретар – 7 (седем) 
членове. 

УТВЪРЖДАВА единна номерация на секциите за гласуване с подвижна 
избирателна кутия съответно с  № 18 27 00 211 и № 18 27 00 212. 
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НАЗНАЧАВА поименния състав на секцията. 

 

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“ – 15 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, 
Шейнур Еюб, Милена Хинкова, Десислава Дивчева, Анелия Дудева, Сюзгян 
Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Йордан Димитров, Лиляна 
Владимирова, Наталия Маринова, Стефан Бонев, Тодорина Михайлова, Яна 
Бобева.  
„ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 160-МИ/14.10.2019 г.  
 

 
По точка четвърта: В ОИК Русе е постъпила жалба вх.№ 192/14.10.2019 г от Емил 

Милушев, в която се твърди, че има разположени агитационни материали на Венцислав 
Атанасов Ангелов Кандидат за кмет и общински съветник от партия „БНО“, на 
кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“ от страната на 
Спортната зала, до Симовата мелница, на бул.“България“, на моста над бул. Христо Ботев и 
срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип Станиславов“ в нарушение на чл.183 ал.2 ИК и се 
иска премахването им. 

  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. 
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. Решения за премахване на такива материали на партия 
Българско национално обединение вече са постановени за места, извън посочените в 
настоящата жалба. 

ОИК – Русе счита, че и тези на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ 
и бул. „Христо Ботев“ от страната на Спортната зала, до Симовата мелница, на 
бул.“България“, на моста над бул. Христо Ботев и срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип 
Станиславов“ са в нарушение на чл.183 ал.2 ИК и се 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: 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183 ал.2 от ИК на 14.10.2019 г в 
гр.Русе, “, на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“ от 
страната на Спортната зала, до Симовата мелница, на бул.“България“, на моста над бул. 
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Христо Ботев и срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип Станиславов“, поставени Венцислав 
Атанасов Ангелов Кандидат за кмет и общински съветник от партия „БНО“ . 

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“, на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. 
„Христо Ботев“ от страната на Спортната зала, до Симовата мелница, на бул.“България“, на 
моста над бул. Христо Ботев и срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип Станиславов“ в 
нарушение на чл.183 ал.2 ИК. 

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“ – 15 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, 

Шейнур Еюб, Милена Хинкова, Десислава Дивчева, Анелия Дудева, Сюзгян 
Исмаилова, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Йордан Димитров, Лиляна 
Владимирова, Наталия Маринова, Стефан Бонев, Тодорина Михайлова, Яна 
Бобева.  
„ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 161-МИ/14.10.2019 г.  
 
 
 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18:20  часа от  
Председателя Николай Братованов. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:              …………………………….       
 
Николай Братованов  
 
СЕКРЕТАР:             ……………………………..  
  
Милена Хинкова                           
  


