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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  №  39 

 

 Днес 01.11.2019 г. в  зала № 2, ет. 2  на Община Русе, в 16:00 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 12 члена, отсъстваха 3 члена – Шейнур Еюб, Наталия Маринова, 

Лиляна Владимирова 

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, 

Демократична България Обединение при произвеждане на изборите /балотажа/ за и 

кметове на 3 ноември 2019 г. 

2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе на БСП 

при произвеждане на изборите /балотажа/ за и кметове на 3 ноември 2019 г.  

3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе от квотата 

на ПП ДПС при произвеждане на изборите /балотажа/ за и кметове на 3 ноември 

2019 г.  
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4. Жалба от Пламен Рашев, упълномощен представител на КП БСП за България, 

относно нарушена предизборна кампания от Общинския ръководител на ПП „ГЕРБ“ 

Росен Даскалов, вх. № 326/01.11.2019 г.  

5. Входяща кореспонденция: 

 Вх. № 323/01.11.2019 г. на ЦИК, относно необходим реквизит в решенията на 

ОИК ; 

 Вх. № 324/01.11.2019 г. на ЦИК, в случай, че кандидат за кмет се откаже; 

 Вх. № 327/01.11.2019 г. от ЦИК, относно оперативен план приет с Решение № 

1435-МИ/17.10.2019 г. 

 Вх. № 328/01.11.2019 г.от ЦИК, относно начинът на отчитане на 

недействителните бюлетини; 

 

 

 

По точка първа:   Промени в съставите на секционни избирателни комисии в 

Община Русе, Демократична България Обединение при произвеждане на изборите 

/балотажа/ за и кметове на 3 ноември 2019 г., вх. № 329/01.11.2019 г. 

Като взе предвид постъпилото предложение за промени от Демократична България 

Обединение в състава на СИК 21 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 21 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“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

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

Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Сюзгян Исмаилова,  Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 238-МИ/01.11.2019 г. 

 

По точка втора:   Промени в съставите на секционни избирателни комисии в 

Община Русе на БСП при произвеждане на изборите /балотажа/ за и кметове на 3 

ноември 2019 г.  
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Като взе предвид постъпилото предложение за промени от БСП за България  в 

състава 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 БСП за България в състава на СИК  в Община Русе от  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“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

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

Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Сюзгян Исмаилова,  Стефан Бонев.  

 „ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 239-МИ/01.11.2019 г. 

 

По точка трета:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в 

Община Русе от квотата на ПП ДПС при произвеждане на изборите /балотажа/ за и кметове 

на 3 ноември 2019 г.  

Като взе предвид постъпилото предложение за промени ДПС в състава 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 ПП ДПС в състава на СИК  в Община Русе от  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“ – 12 члена – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена 

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

Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Сюзгян Исмаилова,  Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 240-МИ/01.11.2019 г. 
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 По точка четвърта: Жалба от Пламен Рашев, представител на МК „БСП за 

България“, относно нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, във връзка с разпространяване на 

материали уронващи доброто име на МК „БСП за България“, добрите нрави, честта, 

предизборната етика и морал. 

            В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 326 от 01.11.2019 г. от Пламен Рашев  –

представител на МК БСП за България, в която се твърди за извършени нарушения по чл.183, 

ал.4 като са разпространени агитационни материали по смисъла на чл.183 ал.1 ИК , поставен 

на различни места из града, с който е нарушен чл.183 ал.4 Изборния кодекс относно  

предизборната етика и морал, добрите нрави, честта и доброто име.  Въпросните листовки са 

използвани като агитационни материали  по време на предизборната кампания, явяващи се 

инструмент за манипулация на обществеността  и в частност на гласоподавателите. 

В същата жалба се твърди ,че са използвани лични данни от лицето Росен Даскалов за 

покана на представители на Етажната собственост на среща във връзка с балотажа на 

3.11.2019 г, които са взети неправомерно от Община Русе. 

Представени са и двата материала към жалбата. 

Направени бяха следните разисквания: 

Милена Хинкова: Приложеното писмено доказателство е разпространено навсякъде 

в Русе, включително и пред Общината, на паркинга на хотел „Дунав“, Има качеството на 

агитационен материал, тъй като в него изрично се  сочат двамата участника в балотажа, но не 

отговаря на изискванията на чл. 182, ал. 2-4 от ИК. Вече имаме взето такова решение по 

подобен материал, който не касаеше участник в изборите, докато  този материал се отнася за 

участниците в балотажа.Ето защо считам, че решението трябва да бъде аналогично на 

предишното по отношение на представеното доказателство. 

Втората част от жалбата касае лични данни и неправомерното им използване, но тъй 

като ОИК не е компетентна да се произнесе по този въпрос, следва да се изпрати на 

Прокуратурата и Комисията за защита на личните данни. 

Екатерина Заякова: Потвърждавам, че лично установих на всяко едно от дърветата 

по ул. „Петко Д. Петков“ /Паркинга на „Дунав“/, въпросния материал, съдържащ обидни 

квалификации уронващ авторитета на единия участник на балотажа с призив да не се гласува 

за него. Този материал има характер на агитационен, в нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК. 

По отношение на втория материал се съдържат факти за евентуална злоупотреба с 

лични данни, поради което компетентни са Прокуратурата и Комисията за защита на личните 

данни. 

Стефан Бонев: Материалът е анонимен, не съм сигурен дали трябва да се изпраща в 

Прокуратурата. Постъпката е изключително грозна, както и онази срещу Пламен Нунев. 

Николай Братованов: Съгласен съм с изказаното мнение на Стефан Бонев. 

Материалът е анонимен и не е ясно кой го е писал. Грозно е, под всякаква критика. 

Десислава Дивчева: Предлагам да прекратим разискванията и да гласуваме. 

Николай Братованов: По втора част няма нарушение на ИК и няма данни, да са 

използвани лични данни. 

Милена Хинкова: Ние нямаме право да се произвасяме по лични данни и трябва да 

се изпрати на компетентен орган. 

Александър Корфонозов: Няма злоупотреба с лични данни. 

 

ОИК Русе като извърши проверка на местата, на които са разпространени 

агитационните материали , установи ,че на различни места в града има такива по дървета и 

табла. 
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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 приложените към жалбата 

агитационни материали е видно, че липсва информация от чие име са издадени, съгласно 

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

призив „за подкрепа или не“ на определен кръг от хора на регистрирана за участие 

политическа партия в местните избори, ОИК – Русе, намира, че тези материали 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  

нерегламентирани места, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК. 

 Отделно от това, ОИК – Русе, счита, че по отношение на личните данни  следва да се 

сезира съответно компетентната Районна прокуратура – Русе и Комисията за защита на 

личните данни, които да вземат отношение по казуса, с оглед преценка за извършено 

престъпление и/или нарушение. 

При гласуване на решението „за“ гласуваха Милена Хинкова, Екатерина Заякова, Яна 

Бобева и Десислава Дивчена , а „против“ Николай Братованов, Александър Корфонозов, 

Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Стефан Бонев, Виктория Димова, Сюзгян 

Исмаилова и Анелия Дудева,  поради което жалбата се отхвърля като неоснователна. 

 

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: 

Оставя без уважение жалбата като неоснователна. 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 241-МИ/01.11.2019 г. 

 

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. 

 

6. По точка пета:   Комисията се запозна с входящата кореспонденция: 

 Вх. № 323/01.11.2019 г. на ЦИК, относно необходим реквизит в решенията на 

ОИК ; 

 Вх. № 324/01.11.2019 г. на ЦИК, в случай, че кандидат за кмет се откаже; 

 Вх. № 327/01.11.2019 г. от ЦИК, относно оперативен план приет с Решение № 

1435-МИ/17.10.2019 г. 
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 Вх. № 328/01.11.2019 г.от ЦИК, относно начинът на отчитане на 

недействителните бюлетини; 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:30 часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ  БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА  ХИНКОВА 


