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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  №  34 

 

 Днес 25.10.2019 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 14 члена, отсъства 1 члена –  Шейнур Еюб. 
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 ПП 

АТАКА 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 ГЕРБ, ПП ДПС при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове 
на 27 октомври 2019 г. 

3. Публикуване на списък с упълномощените представители на МК БСП за България, ПП 
ГЕРБ и  Инициативен комитет Стефан Анков Бояджиев  в изборите за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019 г. 
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4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе от квотата на 
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ / ДА България, ДСБ, Зелено 
движение“, ПП ВОЛЯ, Коалиция БСП за България при произвеждане на изборите за 
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

5. Публикуване на списък с упълномощените представители на Местна коалиция ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) и ПП ДПС в изборите за 
общински съветници и кметове на 27.10.2019 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. № 270/24.10.2019 г. на ОИК Русе, подадено от упълномощен 
представител на ПП АТАКА. 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 93 бр. застъпници на кандидатска листа за Общински съветници Русе в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от ПП АТАКА съгласно 
приложен списък – неразделна част от настоящото решение.  

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

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №194-МИ/25.10.2019 г. 

 

 
По точка втора: В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 

272/24.10.2019 г. е постъпило предложение от Бедрос Пехливанян – упълномощен 
представител на ПП ГЕРБ за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на ПП 
ГЕРБ. 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 ГЕРБ, съгласно приложен списък, и на основание чл. 87, 
ал.1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия  - Русе взе 
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СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община Русе лицата от квотата на ПП 
ГЕРБ 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“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Сюзгян Исмаилова, 
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  
Наталия Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   №195-МИ/25.10.2019 г. 
   

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 274/25.10.2019 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. 

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

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 196-МИ/24.10.2019 г.  
 

 

По точка трета:  В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 268/25.10.2019 
г. е постъпило предложение от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК БСП за 
България 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 Пламен Рашев – упълномощен 
представител на МК БСП за България 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 152 бр. 
упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 
от МК БСП за България 

Приложения 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 в тридневен 
срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

Пристъпи се към гласуване: 
Гласували:   „ ЗА“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Сюзгян Исмаилова, 
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  
Наталия Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 197-МИ/25.10.2019 г.  

 
В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 275/25.10.2019 г. е постъпило 

предложение от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за 
публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на партията в 
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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 Бедрос Пехливанян – упълномощен 
представител на ПП ГЕРБ 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 217 бр. 
упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 
от ПП ГЕРБ  

Приложения 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 в тридневен 
срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 
Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ ЗА“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Сюзгян Исмаилова, 
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  
Наталия Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 198-МИ/25.10.2019 г.  

 
В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 276/25.10.2019 г. е постъпило 

предложение от Ина Лазарова – представляващ инициативен комитет за издигане на 
независим кандидат за общински съветник Стефан Анков Бояджиев 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 Ина Лазарова – представляващ 
инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Стефан 
Анков Бояджиев 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 61 бр. 
упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 
от Ина Лазарова – представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат 
за общински съветник Стефан Анков Бояджиев 

Приложения 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 в тридневен 
срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 
Пристъпи се към гласуване: 
Гласували:   „ ЗА“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, 

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

„ПРОТИВ“ – 0 
 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 199-МИ/25.10.2019 г.  
 

 
По точка четвърта:   В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 

277/25.10.2019 г. е постъпило предложение от Евгений Хараламбиев – упълномощен 
представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ / ДА България, ДСБ, 
Зелено движение“за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на на КП 
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ / ДА България, ДСБ, Зелено движение“. 
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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ / ДА 
България, ДСБ, Зелено движение“, 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 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ / ДА България, ДСБ, Зелено движение“ 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. 
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Пристъпи се към гласуване: 
Гласували:   „ ЗА“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Сюзгян Исмаилова, 
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  
Наталия Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 200-МИ/25.10.2019 г.  
 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 280/25.10.2019 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 състава на СИК в Община Русе лицето от квотата на ПП 
ВОЛЯ и вместо него НАЗНАЧАВА посоченото в приложението към предложението лице. 

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

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 201-МИ/25.10.2019 г.  
 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 282/25.10.2019 г. е постъпило 
предложение от Пламен Рашев – упълномощен представител на Коалиция БСП за България 
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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“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Сюзгян Исмаилова, 
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  
Наталия Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 202-МИ/25.10.2019 г.  
 

По точка пета: В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 283/25.10.2019 г. 
е постъпило предложение от Асен Даскалов - представляващ Местна коалиция ВМРО – 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) за публикуване на страницата на ОИК 
Русе на упълномощени представители на коалицията 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 Асен Даскалов - представляващ 
Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) 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 28 бр. 

упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 
от Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ). 

Приложения 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 в тридневен 
срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 
Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ ЗА“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Сюзгян Исмаилова, 
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  
Наталия Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 203-МИ/25.10.2019 г.  
 

В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 284/25.10.2019 г. е постъпило 
предложение от Айтен Исмаилова – упълномощен представител на ПП ДПС за 
публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на коалицията 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 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 4 бр. 
упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 
от ПП ДПС. 

Приложения 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 в тридневен 
срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 
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Пристъпи се към гласуване: 

Гласували:   „ ЗА“ – 14 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Сюзгян Исмаилова, 
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  
Наталия Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 
 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 204-МИ/25.10.2019 г.  
 

 

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:33  часа от  
Председателя Николай Братованов. 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                …………………………….       

НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА ХИНКОВА 

 


