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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  №  37 

 

 Днес 30.10.2019 г. в  зала № 2, ет. 2  на Община Русе, в 9:00 часа 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 13 члена, отсъстваха 2 члена – Шейнур Еюб, 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. Жалба от Председателя на СИК № 206, относно реда на изчакване в залата при 
приемане на на изборните книжа от ОИК Русе, вх. № 311/28.10.2019 г. 
 

2. Заповед № 537/28.10.2019 г. на ИД Директор на УМБАЛ „КАНЕВ“, относно 
образуване на избирателна секция в деня на балотажа за избори за кмет на Община 
Русе, вх. № 312/28.10.2019 г. 
 

3. Постановление № 5676/26.10.2019 г. на Районна прокуратура гр. Русе, вх. № 
313/28.10.2019 г. 
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4. Приемане на отпечатани бюлетини за Община Русе, определяне на членове на 
Общинска избирателна комисия – Русе, които съвместно с упълномощени 
представители на Областна администрация Русе да приемат бюлетините и да 
съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен 
център. Допусната техническа грешка в наименованието на „Печатница БНБ“ АД.  
 

5. 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 в ЦИК при провеждане на втори тур /балотажи/. 
 
 
 
По точка първа:   ОИК Русе взе предвид изложеното в жалбата на Председателя на 

СИК № 206, и ще предприеме мерки за създаване на добра организация в деня на балотажа 
за избори за кмет на Община. 

 

По точка втора:  В ОИК Русе е постъпила Заповед № 537/28.10.2019 г. на ИД 
Директор на УМБАЛ „КАНЕВ“, относно образуване на избирателна секция в деня на 
балотажа за избори за кмет на Община Русе, вх. № 312/28.10.2019 г. ОИК Русе, приема 
създадената секция във връзка с провеждане на изборите за кметове и обцински съветници 
на 27.10.2019 г., да остане същата и на балотажа на 03.11.2019 г. 

 

По точка трета: Постъпилото в ОИК Русе Постановление № 5676/26.10.2019 г. на 
Районна прокуратура гр. Русе, вх. № 313/28.10.2019 г. е за сведение и чака изтичането на 
обжалваемия срок. 

 

 

  По точка четвърта: В ОИК Русе е постъпило писмо от Централната избирателна 
комисия с вх. № 314/30.10.2019 г. относно определяне членове на  ОИК – Русе, които да 
приемат отпечатаните бюлетини за Община Русе, определяне на членове на Общинска 
избирателна комисия – Русе, които съвместно с упълномощени представители на Областна 
администрация Русе да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, 
което ги превозва до съответния областен център.  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 и 20 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 993-
МИ/07.09.2019 г. и писмо с изх. № МИ–15–1245/29.10.2019г. на Централната избирателна 
комисия, Общинска избирателна комисия – гр. Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

 ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА, следните членове на Общинската избирателна 
комисия – Русе, както следва: 

1.Йордан Венелинов Димитров, ЕГН 8010085381 – член на ОИК-Русе. 
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2. Сюзгян Бейсин Исмаилова, ЕГН 8003035134 – член на ОИК – Русе. 
 
Резервен член, Николай Иванов Братованов ЕГН 7808245280 – председател на ОИК Русе, 
 

които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Русе да 
представляват ОИК - Русе пред „Печатница БНБ“ АД, като приемат отпечатаните бюлетини 
за Община Русе, съпровождат транспортното средство, което ги превозва, както и да 
подпишат приемо-предавателен протокол за тях.  

 
Пристъпи се към гласуване: 
 

Гласували:   „ ЗА“ – 13 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова Анелия Дудева, Виктория Димова, 
Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,  Наталия 
Маринова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 233-МИ/30.10.2019 г. 

 

 
 По точка пета:  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 в ЦИК при провеждане на втори тур 
/балотажи/. 

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, 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : 

 

1. Определя за сътрудник към ОИК - Русе  при произвеждане на изборите за 
общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., при провеждането на 
втори тур /балотаж/ - Полина Стефанова Даскалова с ЕГН 8103205430. 

2. Определя за сътрудник към ОИК  при произвеждане на изборите за общински 
съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., при провеждането на втори тур 
/балотаж/ – Светлин Илков Илиев с ЕГН 8208096464, 

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 



4 

 

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   № 234-МИ/30.10.2019 г. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:30 часа от  
Председателя Николай Братованов. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                …………………………….       

НИКОЛАЙ  БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА  ХИНКОВА 


