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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 9 

 

 Днес 18.10.2019 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 члена, отсъстваха 3 члена – Александър 

Корфонозов, 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, 

бе приет следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д за заседанието: 

 

1. Жалба от Бедрос Левон Пехливанян  упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“, 

относно нарушение чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с поставени агитационни 

материали на територията на град Мартен, община Русе. 

2. Жалба от Пламен Рашев, представляващ МК „БСП за България“, относно нарушение 

на чл. 183, ал. 2 от ИК от ПП ГЕРБ. 

3. Замени в секционните комисии по искане на политически партии. 
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4. Други. 

 

По точка първа:   Жалба от Бедрос Левон Пехливанян  упълномощен представител 

на ПП “ГЕРБ“, относно нарушение чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с поставени агитационни 

материали на територията на град Мартен, община Русе. 

             В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 208  от 17.10.2019 г. от Бедрос Левон 

Пехливанян  – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, в която се твърди за извършени 

нарушения от  МК „Съюз на демократичните сили“, при поставяне на агитационен материал 

на втория вход на гр. Мартен, в посока от гр. Русе към гр. Силистра на метален парапет – 

поставен транспарант с техния кандидат за кмет на кметството. 

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 в частта относно 

искането за премахване на агитационния материал, доколкото се констатира наличието на 

наведените в нея нарушения на ИК. 

 Извършена е проверка на място, както и в кметство Мартен и община Русе относно 

собствеността на имота, за което е съставен констативен протокол 1/18.10.2019 г. Видно от 

него имотът е бивша абонатна станция на КТМ , с неизяснен понастоящем собственик, 

поради което няма как да е получено съгласие от него за поставяне на агитационния 

материал. 

Комисията констатира, че посоченият  агитационен материал на  МК „Съюз на 

демократичните сили“, е поставен  на  нерегламентирано място, 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 агитационния материал, 

поставен в нарушение на чл.183 ал. 3 от ИК.  

Оставя без уважение жалбата относно санкциониране на виновно лице за извършено 

нарушение, поради недоказаност. 

            Указва на кмета град Мартен да премахне агитационния материал, неотговарящ на 

изискванията на чл.183 ал.3 от ИК, поставен в град Мартен. 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на  град  Мартен за премахване 

на агитационните материали, при нарушение на ИК. 

  

Пристъпи се към гласуване: 
 

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

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

Йордан Димитров, Лиляна Владимирова, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Тодорина Михайлова. 

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 164-МИ/18.10.2019 г.  
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 По точка втора:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 216 от 18.10.2019 г. от, 

Пламен Рашев – упълномощен представител на МК БСП за България в която се твърди,  че в 

поставените билбордове на кандидата за кмет на Община Русе Диана Иванова на 

територията на град Русе и в частност този на спирката на СБА  се съдържа информация, че 

„купуването и продаването на гласове е престъпление“, но тази информация заема видимо 

по- малко от 10 % от лицевата площ на билбордовете. 

  Иска се извършване на проверка от ОИК и премахване на посочения агитационен 

материал. 

След извършена проверка от членове на ОИК се констатира 

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, поради недоказаност на извършеното 

нарушение. 

Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ЗА“ – 10 члена – Николай Братованов, Шейнур Еюб, Анелия Дудева, Сюзгян 

Исмаилова, Виктория Димова, , Йордан Димитров, Лиляна Владимирова, 

Наталия Маринова, Стефан Бонев, Тодорина Михайлова. 

„ПРОТИВ“ – 2 члена -Милена Хинкова, Екатерина Заякова  

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 165-МИ/18.10.2019 г.  

Заседанието бе напуснато от Милена Хинкова – секретар на ОИК – Русе. 

 По точка трета:   Постъпили са предложения за замени в секционните комисии от: 

 Траян Тотев, упълномощен представител на КП „Обединени патриоти“ вх. № 

212/18.10.2019 г.; 

 Айдан Джелил, упълномощен представител на ДПС, вх. № 213/18.10.2019 г. 

 

БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 3 дневния ред: 

 

1.  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община Русе лицата от квотата на 

КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението 

към предложението лица. 

Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в 

Общинска избирателна комисия  - Русе. 

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

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

Йордан Димитров, Лиляна Владимирова, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Тодорина Михайлова. 

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 166-МИ/18.10.2019 г.  
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2.  ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община Русе лицата от квотата на 

ПП ДПС и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица. 

Приложеният списък е неразделна част от решението и е наразположение в 

Общинска избирателна комисия  - Русе. 

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

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

Йордан Димитров, Лиляна Владимирова, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Тодорина Михайлова. 

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 167-МИ/18.10.2019 г.  

 

 

По точка четвърта:  По точка трета се изчете кореспонденцията с писма от № 197 

до № 216 от 17 и 18 октомври 2019 г. и се разпределиха задачи към дежурните  членове от 

Комисията на 19 и 20.10.2019 г. 

 

Поради неотложен ангажимент Милена Хинкова – Секретар на ОИК Русе напусна 

заседанието в 17:30 часа. 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:34  часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ 

 

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

ШЕЙНУР ЕЮБ  

 


