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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  №  31 

 

 Днес 22.10.2019 г. в 15.56 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 4 члена – Шейнур Еюб, Виктория 

Димова, Тодорина Михайлова.  

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 вх. № 226/21.10.2019 г. от Пламен Рашев - упълномощен представител на МК 

„БСП за България“ относно нарушение на член 183 ал.2 от ИК. 

2. Жалба вх.№ 231/21.10.2019 г.от Емил Милушев, относно нарушение на чл. 183, ал. 2 

от ИК. 

3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе от квотата 

на ПП ДПС при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. 
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4. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за Общински съветници на ПП 

Движение за права и свободи – ДПС в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г. 

5. Публикуване на списък с упълномощените представители на ПП Движение за права и 

свободи – ДПС в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

6. Жалба от Бедрос Пехливанян , упълномощен представител на ПП ГЕРБ, относно 

разпространяване на невярна информация , засягаща областния координатор на ПП 

ГЕРБ. 

7. Жалба от Бедрос Пехливанян , упълномощен представител на ПП ГЕРБ, относно 

разпространяване на агитационни материали на МК „БСП за България“ върху 

агитационни материали на ПП ГЕРБ. 

8. Разглеждане на входяща кореспонденция. 

 Писмо вх. № 228/21.10.2019 г. на „Алфа Рисърч“ ООД, относно извършване 

проучвания в изборния ден; 

 писмо вх. № 230/21.10.2019 г. на Община Русе, относно премахнати 

агитационни материали на ПП „Българско национално обезинение“; 

 Писмо вх. № 233/22.10.2019 г. на „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ относно 

извършване проучвания в изборния ден; 

 Писмо вх. № 234/22.10.2019 г.от „ТАБАК ТРАФИК“ЕАД, относно 

нерегламентирано лепене на плакати на спирки; 

 Писмо вх. № 235/22.10.2019 г.от „ФАКТОР ПЛЮС“ ЕООД, относно 

нерегламентирано лепене на плакати на спирки; 

 Писмо вх. № 238 

 Писмо вх. № 239/22.10.2019 г. на ЦИК по изх. № МИ-15-1053/22.10.2019 г., 

относно съхраняване печатите на СИК/ПСИК и печатите на запечатаните 

помещения по чл. 445 от ИК; 

 Писмо вх. № 240/22.10.2019 г. на ЦИК по изх. № МИ-15-1055/22.10.2019 г., 

образци на на акт за установяване на административно нарушение ат 

председателя на ОИК; 

9. Писмо вх. № 241/22.10.2019 г. – Предложение от ПП ВОЛЯ за промяна членовете на 

СИК.  

10. Писмо вх. № 242/22.10.2019 г. от ПП ГЕРБ, относно привеждане на рекламната 

агитация според ИК. 

9 Писмо вх. № 243/22.10.2019 г. Искане за регистрация на застъпници на кандидатска 

листа за изборите от ПП „Възраждане“. 

10 Писмо вх. № 244/22.10.2019 г. – Списък с упълномощени представители от ПП 

„Възраждане“ 

 

 

 

По точка първа:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 226 от 21.10.2019 г. от  Пламен 

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

поставени агитационни материали информацията „купуването и продаването на гласове е 

престъпление“ заема площ много по-малка от законово изискуемите 10 на сто от лицевата 

площ на агитационния материал, което е в нарушение на чл.183, ал.2 от ИК, а именно, че 

информацията, а не полето, трябва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на 

агитационния материал и да е разположена в обособено поле. Агитационните материали са 
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разположени на следните места в гр.Русе: бл. “Българска роза“ (бул.Ген.Скобелев 31), 

бл.Поп Харитон (бул.Ген.Скобелев 48) и бл.Панайот Хитов.  

Към жалбата е приложен снимков материал на изброените агитационни материали, 

както и Становище на фирма „АНДРОМЕДА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“  ЕООД за извършено 

замерване на агитационния материал.  

На 22.10.2019 бе извършена проверка от членове на ОИК Русе, при която е 

установено, че част от агитационните материали посочени в жалбата, отговарят на 

изискванията на чл.183, ал.2 от ИК, за което е съставен констативен протокол №2 / 

22.10.2019 г. 

  В ОИК Русе с вх.№ 242 / 22.10.2019 год. е постъпило писмо от ПП ГЕРБ относно 

взети мерки от рекламната агенция, която ги е изработила по отстраняване на несъответствия 

в агитационни материали, които ще приключат до 23.10.2019 год. /до края на деня/. 

 ОИК Русе като взе предвид извършената проверка и постъпилите писмени 

доказателства намира за установено, че е извършено нарушение по чл.183, ал.2 от ИК 

относно агитационните материали, поставени на следните места: гр.Русе, бул.Ген. Скобелев 

31, бл.Българска роза и бул.Ген. Скобелев 48, бл. Поп Харитон. На останалите, изброени в 

жалбата, не е констатирано нарушение. С оглед представеното писмено доказателство за 

отстраняване на допуснато нарушение намира, че не следва да се постановява решение за 

премахване на посочените агитационни материали.  

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

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл.183, ал.2 от ИК относно 

агитационните материали, поставени на следните места: гр.Русе, бул.Ген. Скобелев 31, бл. 

„Българска роза“ и бул. „Ген. Скобелев“ 48, бл. „Поп Харитон“, но същите не подлежат на 

премахване поради отстраняване на нарушението в срок до 23.10.2019 год.  

Пристъпи се към гласуване: 

 

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

Хинкова, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия 

Маринова, Стефан Бонев, Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева 

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №173-МИ/22.10.2019 г. 

 

 

По точка втора В ОИК Русе е постъпила жалба вх.№ 231/21.10.2019 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 

на бул.Липник и бул. „Цар Освободител“, както и агитационни материали поставени на 

градския площад в близост до съдебната палата и на кръстовището на ул.Киев и ул.Рига, 

които са в нарушение на чл.183 ал.3 ИК и се иска премахването им.  
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  ОИК – Русе, след извършена проверка на място е констатирала, че посочените като 

агитационни материали са поставени в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал.3 ИК, тъй 

като са поставени на нерегламентирани места. При вземане на решението е взето предвид и 

писмо вх.№ 230/21.10.2019г на Кмета на Община Русе относно липса на съгласие за 

повторно поставяне на агитационни материали от ПП „БНО“. 

ОИК – Русе счита, че посочените в жалбата агитационни материали са в нарушение на 

чл.183 ал.3 ИК и 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.3 от ИК, ОИК – 

Русе взе  

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
 

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

материал /транспарант/, поставен на кръстовището на бул.Липник и бул. „Цар Освободител“, 

както и агитационни материали поставени на градския площад в близост до съдебната палата 

и на кръстовището на ул.Киев и ул.Рига, поставени от 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.3 от ИК, поставени от ПП „Българско 

национално обединение“  на кръстовището на бул.Липник и бул. Цар Освободител, както и 

агитационни материали поставени на градския площад в близост до съдебната палата и на 

кръстовището на ул. Киев и ул. Рига в нарушение на чл.183 ал.3 ИК. 

Пристъпи се към гласуване: 

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

Хинкова, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия 

Маринова, Стефан Бонев, Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева. 

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №174-МИ/22.10.2019 г. 

   

 

По точка трета:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в 

Община Русе от квотата на ПП ДПС при произвеждане на изборите за общински съветници 

и кметове на 27 октомври 2019 г. 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 236/22.10.2019 г. е постъпило 

предложение от Айдоан Джелил – упълномощен представител на ПП ДПС за промени в 

съставите на СИК в Община Русе от квотата на ПП ДПС. Към предложението е приложен 

списък с преложените промени. 

Като взе предвид постъпилото предложение за промени в съставите на СИК в 

Община Русе от квотата на ПП ДПС, съгласно приложен списък, и на основание чл. 87, 

ал.1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия  - Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
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 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 на разположение в 

Общинска избирателна комисия  - Русе. 

Пристъпи се към гласуване: 

 

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

Хинкова, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия 

Маринова, Стефан Бонев, Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева. 

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 175-МИ/22.10.2019 г.  

 

 

По точка четвърта:   Регистрация на застъпници на кандидатска листа за Общински 

съветници на ПП Движение за права и свободи – ДПС в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019 г. 

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за 

Общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  с  вх. № 

237/22.10.2019 г. на ОИК Русе, подадено от упълномощен представител на ПП Движение за 

права и свободи – ДПС. Към същото са приложени изискуемите документи от чл.118, ал.1 на 

Изборния кодекс. 

 

След извършена проверка,  на основание чл. 118, ал. 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 

от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна 

комисия Русе  взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

РЕГИСТИРА 10 бр. застъпници на кандидатска листа за Общински съветници в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от ПП Движение за права и 

свободи – ДПС съгласно приложен списък – неразделна част от настоящото решение.  

 
 

Пристъпи се към гласуване: 

 

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

Хинкова, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия 

Маринова, Стефан Бонев, Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева. 

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 176-МИ/22.10.2019 г.  
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По точка пета: Публикуване на списък с упълномощените представители на ПП 

Движение за права и свободи – ДПС в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г. 

В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 238/22.10.2019 г. е постъпило 

предложение от Айтен Исмаилова – упълномощен представител на ПП Движение за права 

и свободи – ДПС за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени 

представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

Към предложението е приложен списък с упълномощени представители. 

Като взе предвид постъпилото предложение от Айтен Исмаилова – упълномощен 

представител на ПП Движение за права и свободи – ДПС за публикуване на страницата на 

ОИК Русе на упълномощени представители на партията в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019 г. съгласно приложен списък, както и извършена проверка от ОИК 

Русе и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение 

№ 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Русе списък на 26 бр. 

упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

от ПП Движение за права и свободи – ДПС.   

Приложения списък е неразделна част от решението и е на разположение в Общинска 

избирателна комисия  Русе. 

 

Пристъпи се към гласуване: 

 

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

Хинкова, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия 

Маринова, Стефан Бонев, Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева 

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 177-МИ/22.10.2019 г.  

 

 

По точка шеста: Комисията разгледа Жалбата от Бедрос Пехливанян, упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ, относно разпространяване на невярна информация , засягаща 

областния координатор на ПП ГЕРБ, и взе решение да извърши проверка. 

 

По точка седем:  Комисията разгледа Жалба от Бедрос Пехливанян , упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ, относно разпространяване на агитационни материали на МК 

„БСП за България“ върху агитационни материали на ПП ГЕРБ и взе решение да извърши 

проверка. 
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По точка осма: Комисията разгледа входяща кореспонденция. 

 Писмо вх. № 228/21.10.2019 г. на „Алфа Рисърч“ ООД, относно извършване 

проучвания в изборния ден; 

 писмо вх. № 230/21.10.2019 г. на Община Русе, относно премахнати 

агитационни материали на ПП „Българско национално обезинение“; 

 Писмо вх. № 233/22.10.2019 г. на „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ относно 

извършване проучвания в изборния ден; 

 Писмо вх. № 234/22.10.2019 г.от „ТАБАК ТРАФИК“ЕАД, относно 

нерегламентирано лепене на плакати на спирки; 

 Писмо вх. № 235/22.10.2019 г.от „ФАКТОР ПЛЮС“ ЕООД, относно 

нерегламентирано лепене на плакати на спирки; 

 Писмо вх. № 238 

 Писмо вх. № 239/22.10.2019 г. на ЦИК по изх. № МИ-15-1053/22.10.2019 г., 

относно съхраняване печатите на СИК/ПСИК и печатите на запечатаните 

помещения по чл. 445 от ИК; 

 Писмо вх. № 240/22.10.2019 г. на ЦИК по изх. № МИ-15-1055/22.10.2019 г., 

образци на на акт за установяване на административно нарушение ат 

председателя на ОИК; 

 

По точка девет: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в 

Община Русе от квотата на ПП ВОЛЯ при произвеждане на изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 241/22.10.2019 г. е постъпило 

предложение от Елка Димитрова – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за промени в 

съставите на СИК в Община Русе от квотата на ПП ВОЛЯ. Към предложението е приложен 

списък с предложените промени. 

Като взе предвид постъпилото предложение за промени в съставите на СИК в 

Община Русе от квотата на ПП ВОЛЯ, съгласно приложен списък, и на основание чл. 87, 

ал.1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия  - Русе взе  

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

 ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община Русе лицата от квотата на ПП 

ВОЛЯ 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. 

Пристъпи се към гласуване: 

 

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

Хинкова, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия 

Маринова, Стефан Бонев, Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева 

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 178-МИ/22.10.2019 г.  
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По точка 10:  Ррегистрация на застъпници на кандидатска листа за Общински 

съветници на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г. 

 

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за 

Общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  с  вх. № 

243/22.10.2019 г. на ОИК Русе, подадено от упълномощен представител на ПП 

ВЪЗРАЖДАНЕ. Към същото са приложени изискуемите документи от чл.118, ал.1 на 

Изборния кодекс. 

 

След извършена проверка,  на основание чл. 118, ал. 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 

от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна 

комисия Русе  взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

РЕГИСТИРА 20 бр. застъпници на кандидатска листа за Общински съветници Русе в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ съгласно 

приложен списък – неразделна част от настоящото решение.  

Пристъпи се към гласуване: 

 

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

Хинкова, Екатерина Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия 

Маринова, Стефан Бонев, Яна Бобева, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева 

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 179-МИ/22.10.2019 г.  

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:05  часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА ХИНКОВА 


