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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  №  32 

 

 Днес 23.10.2019 г. в 15.30 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 12, отсъстваха 3 члена – Шейнур Еюб, Тодорина 

Михайлова, 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 на чл. 183, ал. 4 от ИК във връзка с разпространяване на 

материали уронващи доброто име на областния координатор на ПП ГЕРБ Пламен 

Нунев 

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

нарушение чл. 183, ал. 5 от ИК във връзка с унищожени агитационни материали на 

територията на община Русе 
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3. Жалба от Стефка Велева и Елка Недкова с вх.№ 247/22.10.2019 г., във връзка с 

предизборни агитационни материали в Мартен 

4. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на Община Русе на МК 

„Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ в изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе  

 от квотата на Коалиция БСП 

   от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“  

 от квотата на ПП ДПС  

6. Разглеждане на входяща кореспонденция: Писмо вх. № 249/22.10.2019 г. на ЦИК, 

Писмо вх. № 252/23.10.2019 г. на ЦИК, Писмо вх. № 253/23.10.2019 г. на ЦИК 

7. Сигнал от Иво Борисов 

8. Създаване на работна група от специалисти, които да подпомагат дейността на ОИК в 

изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката 

на книжата за предаване от ОИК К в ЦИК при произвеждане на изборите 

 

 

По точка първа:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 245 от 22.10.2019 г. от Бедрос 

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

извършени нарушения по чл.183, ал.4 като са разпространени листовки с невярна 

информация засягаща областния координатор на ПП ГЕРБ Пламен Нунев. Въпросните 

листовки били използвани като пропагандна информация по време на предизборната 

кампания, явяващи се инструмент за манипулация на обществеността  и в частност на 

гласоподавателите. 

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс. 

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима и подадена от лице 

с правен интерес. Съгласно Решение на ЦИК № 794-МИ/27.08.2019 се забранява 

разпространението на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и 

агитационни материали, накърняващи добрите нрави. На приложения към жалбата 

агитационен материал е видно, че липсва информация от чие име е издаден съгласно 

изискванията на посоченото Решение на ЦИК. Предвид факта, че на листовките се съдържа 

призив „за подкрепа или не“ на определен кръг от хора и подкрепящи определен 

политически лидер на регистрирана за участие политическа партия в местните избори, 

ОИК – Русе, намира, че тези листовки имат характер на агитационен материал по смисъла на 

Параграф 1 т.17 от ДР на ИК – „Предизборна агитация е призив за подкрепа или за 

неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. 

При тези обстоятелства, ОИК – Русе констатира, че са налице и следните нарушения на ИК 

по смисъла на чл.183, ал.2 от ИК, доколкото в материала не се съдържат законово 

изискуемата информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.  

Комисията констатира, че посоченият  агитационен материал се разпространява  на  

нерегламентирано място, което  е нарушение на чл.183, ал.3 от ИК. 

 Отделно от това, ОИК – Русе, счита, че по този случай следва да се сезира и 

съответно компетентната Районна прокуратура – Русе, която да вземе отношение по казуса, с 

оглед преценка за извършено престъпление. 
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Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22, вр.чл.183, ал.2 – 4 от ИК, 

ОИК – Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183, ал.2, ал.3 и ал.4  от ИК. 

УВАЖАВА жалбата относно искането за премахване на агитационния материал, 

поставен в нарушение на чл.183, ал.2-4 от ИК.  

Копие от решението да се изпрати за вземане на отношение от Районна прокуратура - 

Русе.  

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“ – 8 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов,  Анелия 

Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Стефан Бонев, Лиляна Владимирова, 

Виктория Димова. 

„ПРОТИВ“ – 4 – Милена Хинкова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева и Наталия 

Маринова. 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №180-МИ/23.10.2019 г. 

 

 Гласува се и предложението на Милена Хинкова, а именно: Оставя жалбата без 

разглеждане и изпраща същата по компетентност до Районна прокуратура – Русе. 

Гласували:   „ЗА“ 4 члена  – Милена Хинкова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева и 

Наталия Маринова.  

„ПРОТИВ“ – 8 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов,  Анелия 

Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Стефан Бонев, Лиляна Владимирова, 

Виктория Димова. 

Предложението не беше прието. 

  

По точка втора: В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 246  от 22.10.2019 г. от 

Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за 

извършени нарушения на 21.10.2019 г. на територията на гр. Русе, на автобусна спирка 

Вимес, по ул. „Плиска“, посока Захарна фабрика върху плакатите на ПП ГЕРБ, върху карето, 

в което е изписан номера за гласуване на ПП ГЕРБ е залепен стикер с номера на кандидата за 

кмет на местна коалиция „БСП за България“. Също се твърди, че на различни места на 

територията на гр. Русе е налице същото нарушение.  

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс и 

разпореждане за премахване на агитационните материали в нарушение на ИК. 
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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. 

 Общинската избирателна комисия намира, че посочените агитационни материали на 

местна коалиция „БСП за България“ са разположени в нарушение на чл. 183, ал. 5 и следва 

да бъдат премахнати. 

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: 

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл. 183, ал.5 от ИК. 

Уважава жалбата от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

относно искането за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на чл. 

183, ал. 5 от ИК. 

Оставя без уважение жалбата в частта относно установяване на извършител като 

недоказана. 

         УКАЗВА на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, поставени в 

нарушение на чл.183, ал.5 от ИК, на автобусна спирка Вимес, по ул. „Плиска“, посока 

Захарна фабрика на МК „БСП за България“. 

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

на посочените агитационни материали на МК „БСП за България“, 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“ – 10 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов,  

Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Стефан Бонев, Лиляна Владимирова, 

Виктория Димова, Десислава Дивчева и Наталия Маринова 

„ПРОТИВ“ – 2 – Милена Хинкова, Екатерина Заякова,. 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №181-МИ/23.10.2019 г. 

   

По точка трета:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх.№ 247/22.10.2019 г от Стефка 

Велева и Елка Недкова  за предприемане на необходимите мерки, във връзка с поставени 

предизборни агитационни материали на МК „Съюз на Демократичните сили“ на територията 

на гр. Мартен. Приложен е снимков материал. 
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  ОИК – Русе констатира, че посочените агитационни материали са поставени в 

нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал.4 от  ИК, тъй като са поставени на 

нерегламентирани места.   

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

чл.183, ал.4 от ИК и следва да бъдат премахнати от кмета на гр. Мартен.  

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22, във връзка с чл.183, ал.3 и 

ла.4 от ИК, ОИК – Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183, ал.3, ал.4 от ИК  относно  

агитационен материал /пана/, поставени на табелите за начало и край на населеното място и 

на двата входа на града. 

Указва на кмета на гр. Мартен да премахне агитационните материали, неотговарящи 

на изискванията на чл.183, ал.3 и ал.4 от ИК, поставени от МК „Съюз на Демократичните 

сили“ на територията на гр. Мартен. 

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

агитационните материали /пана/,   поставени в нарушение на ИК. 

 

 Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Екатерина Заякова, 

Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева, Виктория Димова. 

„ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №182-МИ/23.10.2019 г. 

 

По точка четвърта: Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на 

кандидатска листа за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г. с вх. № 251/23.10.2019 г. на ОИК Русе, подадено от упълномощен представител 

на МК „Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/. 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 145 бр. застъпници на кандидатска листа за кмет на Община Русе в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от МК „Съюз на демократичните 

сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ съгласно приложен списък – неразделна част от 

настоящото решение.  
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ОТКАЗВА да регистрира Нели Бодурова-Бахарян като застъпник на кандидатска 

листа за кмет на Община Русе в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

от МК „Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/, поради това, 

че лицето е назначено като член на СИК. 

 

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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Екатерина 

Заякова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия Маринова, Стефан 

Бонев, Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева, Виктория Димова. 

„ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №183-МИ/23.10.2019 г. 

 

 

По точка пета: В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 255/23.10.2019 

г. е постъпило предложение от Пламен Рашев – упълномощен представител на Коалиция 

БСП за България за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на Коалиция 

БСП за България. 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 Коалиция БСП за България, 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 

Коалиция БСП за България 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. 

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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Екатерина Заякова, 

Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева, Виктория Димова. 

 „ПРОТИВ“ – 0 
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 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №184-МИ/23.10.2019 г. 

 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 256/23.10.2019 г. и вх.№ 

224/21.10.2019 г. са постъпили предложения за промени в съставите на СИК в Община Русе 

от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“. 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 КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, 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 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. 

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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Екатерина Заякова, 

Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева, Виктория Димова. 

 „ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №185-МИ/23.10.2019 г. 

 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 257/23.10.2019 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 предложените 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: 

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

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



8 
 

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

Общинска избирателна комисия  - Русе. 

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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Екатерина Заякова, 

Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева, Виктория Димова. 

 „ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №186-МИ/23.10.2019 г. 

 

 По точка шеста: писмата бяха прочетени за сведение. 

 

По точка седма: постъпил е сигнал по електронната поща от Иво Борисов. Същият 

се оставя без разглеждане, тъй не е подписан  и липсва информация за контакти за връзка. 

 

 По точка осма: Създаване на работна група от специалисти, които да подпомагат 

дейността на ОИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и 

подготовката на книжата за предаване от ОИК К в ЦИК при произвеждане на изборите. 

Броят на сътрудниците се определя с решение на ОИК, както следва: – на всеки 100 секции 

по 1 сътрудник; 

На основание чл. 87, ал. 1, във връзка с чл. 78 от ИК и т. 6 от решение № 616-

МИ/15.08.2019 г. на ЦИК, ОИК – Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : 

1. Определя за сътрудник към ОИК  при произвеждане на изборите за общински 

съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.- Полина Стефанова Даскалова с ЕГН 

……………. 

2. Определя за сътрудник към ОИК  при произвеждане на изборите за общински 

съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. – Светлин Илков Илиев с ЕГН 

……………………………, 

3. с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв. и срок на договора до 

приключване работата по подготовка и окомплектоване на книжата, предназначени за 

предаване от ОИК в ЦИК при произвеждане на изборите 

3. Копие от решението на ОИК-Русе да се изпрати на Кмета на община Русе за 

сключване на граждански договори, с определените за сътрудници лица. Еднократното 
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възнаграждение на технически сътрудници към ОИК да се определи съгласно т. 6  от 

решение № 616-МИ/15.08.2019 г. на ЦИК. 

Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ЗА“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Екатерина Заякова, 

Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова, Йордан Димитров, Наталия Маринова, Стефан Бонев, 

Лиляна Владимирова, Десислава Дивчева, Виктория Димова. 

 „ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №187-МИ/23.10.2019 г. 

 

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни 

от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:10  часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА ХИНКОВА 

 


