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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  №  40 

 

 Днес 02.11.2019 г. в  зала № 2, ет. 2  на Община Русе, в 10:00 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 откриване на заседанието в 10.00 ч. присъстваха 12 члена, отсъстваха 3 члена – 

Шейнур Еюб, 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 Красимир Ганчев Кънчев, относно нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, във 

връзка с разпространяване на материали уронващи доброто име на „кандидат от БСП“ 

3. Публикуване на списък с упълномощените представители на МК БСП за България в 

изборите за втори тур на 03.11.2019 г 

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

на ПП ДПС, БСП, ОП при произвеждане на изборите за общински съветници и 

кметове на 03 ноември  2019 г. 
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5. Публикуване на списък с упълномощените представители на МК БСП за България в 

изборите за втори тур на 03.11.2019 г. 

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

на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ при произвеждане на изборите  за втори тур на 

3.11.2019 г. 

7. Жалба от Ани Илиева – вх.№ 343/02.11.2019 г. 

 

Заседанието напуснаха Александър Корфонозов и Наталия Маринова. 

  

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

333/02.11.2019 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 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община Русе 27 лица 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“ – 9 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова.  

„ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 242-МИ/02.11.2019 г. 

 

 

Като взе предвид постъпилото предложение вх.№ 334/ 02.11.2019 г 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 
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СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 ОСВОБОЖДАВА от ПП ДПС в състава на СИК  в Община Русе 3-ма 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“ – 9 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова.  

„ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 243-МИ/02.11.2019 г. 

 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 335/02.11.2019 г. е постъпило 

предложение 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 17 лица 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: 
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Гласували:   „ЗА“ – 9 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова.  

„ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 244-МИ/02.11.2019 г. 

 

 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 336/02.11.2019 г. са постъпили 

предложения за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“.  

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 „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, 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 8 лица от квотата на КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 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“ – 9 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова.  

„ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 245-МИ/02.11.2019 г. 

 

Стефан Бонев и Сюзган Исмаилова се присъединиха към заседанието. 

 

По точка втора:    В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 332 от 02.11.2019 г. от 

Красимир Кънчев. В същата се твърди за извършени нарушения по чл.183, ал.4 като са 

разпространени агитационни материали по смисъла на чл.183 ал.1 ИК , поставени на 

различни места из града.  
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Не са представени доказателствени материали към жалбата, но са посочени конкретни 

места, на които се твърди, че са поставени материалите. 

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. 

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, която  е участник в местна коалиция  в местните избори, ОИК – 

Русе. При тези обстоятелства, 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. 

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: 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183, ал.2, ал.3 и ал.4  от ИК. 

УВАЖАВА жалбата относно искането за премахване на агитационния материал, 

поставен в нарушение на чл.183, ал.2-4 от ИК.  

Копие от решението да се изпрати за вземане на отношение от Районна прокуратура – 

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: 
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Гласували:   „ЗА“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова, Сюзган Исмаилова, Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 246-МИ/02.11.2019 г. 

 

По точка трета:    В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 337/ 

02.11.2019 г. е постъпило предложение от Пламен Рашев –представител на МК БСП за 

България за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на 

партията в изборите за втори тур на 03.11.2019 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, 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 43 бр. 

упълномощени представители в изборите  за втори тур на 03.11.2019 г 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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова, Сюзган Исмаилова  и Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 247-МИ/02.11.2019 г. 

 

 

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

334/02.11.2019 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. 
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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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова, Сюзган Исмаилова и Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 248-МИ/02.11.2019 г. 

 

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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан 

Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна 

Бобева, Сюзган Исмаилова, Лиляна Владимирова и Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 249-МИ/02.11.2019 г. 
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В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 340/02.11.2019 г. са постъпили 

предложения за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“.  

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 „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, 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 2-ма от квотата на КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 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“ – 11 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан 

Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна 

Бобева, Сюзган Исмаилова, Лиляна Владимирова и Стефан Бонев.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 250-МИ/02.11.2019 г. 

 

  Шейнур Еюб, Десислава Дивчева се присъединиха към заседанието. 

 По точка пета:  В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 337/ 

02.11.2019 г. е постъпило предложение от Пламен Рашев –представител на МК БСП за 

България за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на 

партията в изборите за втори тур на 03.11.2019 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, 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 
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Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия 

Русе взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

ЗАЛИЧАВА от интернет страницата на ОИК Русе списък на 14 бр. упълномощени 

представители в изборите  за втори тур на 03.11.2019 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“ – 13 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова, Сюзган Исмаилова, Стефан Бонев, Шейнур Еюб и Десислава Дивчева.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 251-МИ/02.11.2019 г. 

 

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

Община Русе от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ при произвеждане на 

изборите  за втори тур на 3.11.2019 г. 

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 342/02.11.2019 г. са постъпили 

предложения за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“.  

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 „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, 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 един от квотата на КП 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 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. 
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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“ – 13 члена – Николай Братованов, Милена Хинкова, Йордан Димитров, 

Тодорина Михайлова, Анелия Дудева,  Виктория Димова, Екатерина Заякова, Яна Бобева, 

Лиляна Владимирова, Сюзган Исмаилова, Стефан Бонев, Шейнур Еюб и Десислава Дивчева.  

„ПРОТИВ“ – 0 

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 252-МИ/02.11.2019 г. 

 

 

 

По седма точка: по жалбата не е установено нарушение, но членът на СИК е заменен 

с друг. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:00 часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ  БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА  ХИНКОВА 

 


