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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  №  33 

 

 Днес 24.10.2019 г. в 16.00 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 

Сюзгян Исмаилова, Наталия Маринова.  

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. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници на МК 

„Движение ЗАЕДНО за промяна /Български демократичен център/ в изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

2. 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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3. Жалба от Пламен Рашев, упълномощен представител на МК „БСП за България“, 

относно нарушения чл. 181, ал. 1 от ИК във връзка с отказ за предоставяне на 

помещение за провеждане на среща, пенсионерски клуб в с. Червена вода, общ. Русе.  

4. Публикуване на списък с упълномощените представители на ПП Възраждане  в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., вх. № 244/22.10.2019 г. 

5. Публикуване на списък с упълномощените представители на МК Съюз на 

демократичните сили в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019 г. 

6. Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на допълнителни 

избирателни секции в община Русе в лечебни заведения и специализирани институции, 

както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и назначаване на 

поименния им състав, произвеждане изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. 

7. Разглеждане на входяща кореспонденция. 

 Писмо вх. № 258/23.10.2019 г. от Областен управител – Русе, относно 

създаване на организация по предаването на изборните книжа и материали; 

 писмо вх. № 259/24.10.2019 г.  на ЦИК – техен изх. № МИ-15-1096/23.10.2019 

година, относно постъпило запитване; 

 Писмо вх. № 260/24.10.2019 г. относно членове на СИК в подвижните секции 

от квотата на МК „БСП за България“; 

 Писмо вх. № 261/24.10.2019 г. – Заповед № РД-06-173/07.10.2019 г., относно 

определяне на дежурни прокурори съдебни служители в районна прокуратура 

– Русе на 26 и 27 октомври 2019 г. 

 

 

 

По точка първа:  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. № 251/23.10.2019 г. на ОИК Русе, подадено от упълномощен представител 

на МК Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР). 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 7 бр. застъпници на кандидатска листа за Общински съветници в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от МК Движение ЗАЕДНО за 

промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР) съгласно приложен списък – 

неразделна част от настоящото решение.  

 

Пристъпи се към гласуване: 

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

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина 

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

„ПРОТИВ“ – 0 
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 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №188-МИ/24.10.2019 г. 

 

 

По точка втора 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. № 263/24.10.2019 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. 

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,  Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина 

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

 „ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №189-МИ/24.10.2019 г. 

   

 

По точка трета:  Жалба от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК 

„БСП за България“, относно нарушение чл. 181 ал. 1 от ИК във връзка с отказ за 

предоставяне на помещение за провеждане на среща, в Пенсионерски клуб, с.Червена вода, 

Община Русе. 

            В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 264  от 24.10.2019 г. от Пламен Рашев – 

упълномощен представител на МК „БСП за България“, в която се твърди за извършено 

нарушение в с.Червена вода, община Русе, на 24.10.2019 г. В жалбата са изложени 

обстоятелства,  че е имало уговорена предизборна среща в Пенсионерски клуб в 

с.Червена вода. Срещата била разгласена и насрочена за 25.10.2019 г от 14 ч. 

 Днес, 24.10.2019 г г-жа Николова, председател на ПК „Росна Китка“, уведомила 

Рашев, че не може да предостави помещението, тъй като кметът й наредил да върне 

ключовете с обяснението, че не може и няма право да провежда такива срещи. Николова като 

материално отговорно лице е изразила несъгласието си в писмен документ, приложен към 

жалбата. 



4 
 

 Жалбоподателят твърди, че е нарушен чл.181 ал.1 ИК и  Решение № 794-

МИ/27.08.2019 г на ЦИК. 

 Счита, че по този начин се лишават от възможността да проведат срещата, нарушени 

са правата им да се изразяват свободно в устна форма пред избирателите на населеното 

място.    

Иска се ОИК да се произнесе с решение като разпореди незабавно да им бъде 

предоставен достъп до помещението и да бъде съставен акт на виновното лице. 

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 видно от писменото доказателство е имало насрочена 

такава среща и към този момент кметът на кметството е отказал достъп до помещението на 

Пенсионерския клуб в с.Червена вода, поради което по същество жалбата е основателна и 

доказана. 

С оглед изпълнението на основното правомощие на ОИК в чл.87 ал.1 т.1 ИК за 

спазване на закона, следва да бъде уведомен кмета на Червена вода, че неправомерно отказва 

достъп до помещението за провеждане на срещата.  В този смисъл и при отстраняване на 

нарушението, ще е налице хипотезата на ЗАНН за несъставяне на акт на виновното лице. В 

противен случай следва да бъде съставен акт от председателя на ОИК на основание чл.181 

ал.1 във връзка с чл.495 ИК. 

Предвид изложеното и на основание чл. 87 ал. 1 т. 1 вр.чл. 181 ал. 1 от ИК, ОИК – 

Русе взе 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.181 ал.1 от ИК и уважава жалбата 

като основателна. 

         Указва на кмета на с.Червена вода, община Русе, че следва да осигури възможност за 

провеждане на срещата на МК „БСП за България“, в Пенсионерски клуб, Червена вода, на 

25.10.2019 г от 14 часа, който да бъде уведомен по телефона след постановяване на 

решението, а ако откаже достъп до помещението да му бъде съставен акт от председателя на 

ОИК Русе за нарушение по чл.181 ал.1 във връзка с чл.495 ИК. 

Пристъпи се към гласуване: 
 

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

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина 

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

 „ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 190-МИ/24.10.2019 г.  

 

 

По точка четвърта:   Публикуване на списък с упълномощените представители на 

ПП Възраждане  в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 244/22.10.2019 г. е постъпило 

предложение от Дилян Саманджиев – упълномощен представител на ПП Възраждане за 
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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 Дилян Саманджиев – упълномощен 

представител на ПП Възраждане  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 2 бр. 

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

от ПП Възраждане.   

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,  Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина 

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

 „ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 191-МИ/24.10.2019 г.  

 

 

 

По точка пета: В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 266/24.10.2019 г. е 

постъпило предложение от Калоян Кръстев – упълномощен представител на МК Съюз на 

демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21) 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 Калоян Кръстев – упълномощен 

представител на МК Съюз на демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21) 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 
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СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Русе списък на 96 бр. 

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

от МК Съюз на демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21) 

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,  Шейнур Еюб, Милена Хинкова, 

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина 

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

 „ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 192-МИ/24.10.2019 г.  

 

 

 

По точка шеста: Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация 

на допълнителни избирателни секции в община Русе в лечебни заведения и специализирани 

институции, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и назначаване на 

поименния им състав, произвеждане изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. 

 Със Заповед № 72/17.10,2019 г. на управителя на Център за психично здраве – Русе 

ООД, на територията на Община Русе е образувана избирателна секция в ЦЕНТЪР ЗА 

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ ЕООД с адрес гр.Русе, бул. Тутракан № 20, в сградата 

на Диагностично-консултативен блок, чакалня – етаж първи  за произвеждане изборите 

за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Със Заповед № Л-253 / 21.10,2019 г. на началника на Районна служба „Изпълнение на 

наказанията“ гр.Русе  е образувана избирателна секция в арест Русе към сектор 

„Арести“ при РС„ИН“-Русе с адрес гр. Русе, ул. Муткурова № 51 на територията на 

община Русе за произвеждане на изборите общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. 

 Със Заповед № 539 / 22.10.2019 г. на директора на Дом за пълнолетни лица с 

физически увреждания „Милосърдие“ гр. Русе , на територията на община  Русе е 

образувана избирателна секция в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 

„Милосърдие“ с адрес кв. Средна кула, ул. Бачо Киро № 16 г. за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Със Заповед № 73/ 18.102019г. на управителя на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, на 

територията на Община Русе е образувана избирателна секция в УМБАЛ „ МЕДИКА 

РУСЕ“ ООД с адрес гр.Русе, ул. Рига № 35, ет.1/на партера/, за произвеждане на 

изборите общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г..  

 С писмо с изходящ номер № 2385/ 24,10.2019 г. на изпълнителният директор на 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Канев“ - АД  на 

територията на Община Русе е образувана избирателна секция в Университетска 
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многопрофилна болница за активно лечение – Канев -  АД с адрес гр.Русе, ул. 

„Независимост“ № 2, в конферентната зала на Сутерен 1, за произвеждане на изборите 

за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.28 и чл.29 от Изборния кодекс и на 

основание Решение 141-ЕП/11.04.2019 г.  на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
 

 

ОПРЕДЕЛЯ единната номерация за всяка от допълнителните избирателни 

секции в Осемнадесети район - Русенски  при произвеждане на изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.както следва:  

 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

 

 

 

  

 

    

НАЗНАЧАВА поименно състава на допълнителните избирателни секции  в Община 

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

година. 

Пристъпи се към гласуване: 
 

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

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина 

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

 „ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 193-МИ/24.10.2019 г.  

 

 

 

По точка шеста: Комисията разгледа входяща кореспонденция. 

 Писмо вх. № 258/23.10.2019 г. от Областен управител – Русе, относно 

създаване на организация по предаването на изборните книжа и материали; 

 писмо вх. № 259/24.10.2019 г.  на ЦИК – техен изх. № МИ-15-1096/23.10.2019 

година, относно постъпило запитване; 

 Писмо вх. № 260/24.10.2019 г. относно членове на СИК в подвижните секции 

от квотата на МК „БСП за България“; 

№ 19 27 00 213 –в ДПЛФУ „МИЛОСЪРДИЕ“ 

№ 19 27 00 214– в ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ РУСЕ ЕООД 

№ 19 27 00 215 – в УМБАЛ „МЕДИКА „ 

№ 19 27 00 216 – в СЛЕДСТВЕН АРЕСТ  

№ 19 27 00 217  - в УМБАЛ „КАНЕВ“ 
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 Писмо вх. № 261/24.10.2019 г. – Заповед № РД-06-173/07.10.2019 г., относно 

определяне на дежурни прокурори съдебни служители в районна прокуратура 

– Русе на 26 и 27 октомври 2019 г. 

 

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:33  часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА ХИНКОВА 


