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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  №  36 – първа част 

 

 Днес 27.10.2019 г. 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 9 члена, отсъстваха 6 члена – Тодорина Михайлова, 

Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Сюзгян 

Исмаилова. 

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. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе  

2. Жалба от Никола Стоянов Стоянов – кандидат от КП“Ние, Гражданите“ чл. 183, ал. 5 

от ИК във връзка с унищожени агитационни материали на територията на община 

Русе, вх. № 301/27.10.2019 г. 

3. Жалба от Пламен Рашев – вх. № 303/27.10.2019 г. 

4. Жалба от Пламен Рашев – вх. № 304/27.10.2019 г. 

5. Жалба от Пламен Рашев – вх. № 305/27.10.2019 г. 
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По точка първа:   Като взе предвид постъпилото предложение за промени в 

съставите на СИК в Община Русе,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 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“ – 9 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур 

Еюб, Милена Хинкова, Йордан Димитров, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  Наталия 

Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 216-МИ/27.10.2019 г. 

 

 

По точка втора:  В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 301/26.10.2019 и вх.№ 

302/27.10.2019   Никола Стоянов Стоянов – кандидат за общински съветник под № 7 от КП 

“Ние, Гражданите“, в която се твърди за извършени нарушения на 26.10.2019 г. в 1.30 ч на 

територията на гр. Русе,кв.Чародейка, представляващи унищожаване на плакати на 

коалицията, залепени в 23.50 ч на 25.10.2019 г. Също се твърди, че нарушението е извършено 

от МК Съюз на Демократичните сили / СДС, ДБГ, БНД, Движение 21/. Представени са 

снимки на лек автомобил, за които жалбоподателят твърди , че може да се установи 

регистрационния му номер.  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 неоснователна, доколкото не се 

констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК- нито час и дата на извършване 

на нарушението, нито виновно лице, на което да бъде съставен акт. От приложените снимки 

не може да се установи РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР. 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК - 

Русе взе 
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СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Никола Стоянов Стоянов – кандидат за 

общински съветник под № 7 от КП “Ние, Гражданите“, относно установяване на нарушение 

по чл. 183, ал. 5 от ИК и виновно лице, като недоказана. 

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“ – 9 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Шейнур 

Еюб, Милена Хинкова, Йордан Димитров, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  Наталия 

Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 217-МИ/27.10.2019 г. 

   

 

 

По точка трета:    Постъпила е жалба от Пламен Рашев относно премахнати 

избирателни списъци от секционната комисия в с. Николово. Нарушението е отстранено след 

обаждане по телефон от член на ОИК. 

 

 

По точка четвърта:   Постъпила е жалба от Пламен Рашев относно присъствието на 

лице в секцията в с. Ново село, което е без  отличителен знак. Нарушението е отстранено 

след разговор по телефона от член на ОИК. 

 

По точка пета:  Постъпила е жалба от Пламен Рашев за нарушения в с. Червена 

вода. Извършена е проверка в 10.50 ч. Не е констатирано нарушение. 

   

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:30 часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ  БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА  ХИНКОВА 


