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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  №  42 – втора  част 

 

 Днес 03.11.2019 г. в  зала № 2, ет. 2  на Община Русе, в 13:30 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 9 члена, отсъстваха 6 члена – Александър Корфонозов, 

Шейнур Еюб, Йордан Димитров, Яна Бобева, Наталия Маринова, Стефан Бонев 

   

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. Вх. № 395/03.11.2019 г. – Жалба от Илия Лазаров Иванов, член в СИК 210; 

2. Вх. № 396/03.11.2019 г. - Жалба от Пламен Христомиров Рашев, представляващ МК 

„БСП за България“ относно нарушение на чл.184 ал.1 от ИК в с. Червена вода; 

3. Вх. № 397/03.11.2019 г. - Жалба от Пламен Христомиров Рашев, представляващ МК 

„БСП за България“ относно нарушение на чл.184 ал.1 от ИК в сградата на Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите; 
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4. Вх. № 398/03.11.2019 г. - Жалба от Пламен Христомиров Рашев, представляващ МК 

„БСП за България“ относно нарушение на чл.184 ал.1 от ИК в сградата на Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите; 

5. Вх. № 399/03.11.2019 г. - Жалба от Пламен Христомиров Рашев, представляващ МК 

„БСП за България“ относно нарушение на чл.124, ал.1 от ИК – представили се лица за 

представители на ПП ГЕРБ, без да са упълномощени за това; 

 

 

 

По точка първа:  Жалба от Илия Лазаров Иванов, член в СИК 210. 

Николай Братованов: Считам, че жалбата е неоснователна. Ако настоявате може да 

се направи проверка на място. След извършена от нас проверка установяваме, че лицето 

Илия Лазаров Иванов не е член та СИК № 210. Цитираното в жалбата лице Ани Ангелова 

Игнатова е член в секция № 50, която се намира в другата част на града. Би било много 

трудно да се направи агитация при такива разстояния. 

Милена Хинкова:  По всяка една жалба се прави проверка. 

Екатерина Заякова: Може да има такъв избирател. 

Николай Братованов: Нямаме доказателства за нарушение. Предлагам да не се 

извършва проверка. 

Тодорина Михайлова: Проведох разговор с Ани Ангелова, която е в секция № 50, 

далеч от секция № 210. 

Николай Братованов: Предлагам жалбата да се остави без уважение. 

Пристъпи се към гласуване и Комисията взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата НА Илия Лазаров Иванов за нарушение на 

чл.182 ал.4 във вр. с чл.93 ал.3 от ИК от член на СИК. 

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. 

Гласували:  

„ЗА“ 9 члена:  Николай Братованов, Тодорина Михайлова,  Анелия Дудева, Виктория 

Димова, Сюзгян Исмаилова,  Лиляна Владимирова, Милена Хинкова,  Екатерина Заякова, 

Десислава Дивчева.  

         

„ПРОТИВ“ 0 члена:  

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 255-МИ/03.11.2019 г. 
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По точка втора:    Вх. № 396/03.11.2019 г. - Жалба от Пламен Христомиров 

Рашев, представляващ МК „БСП за България“ относно нарушение на чл.184 ал.1 от 

ИК в с. Червена вода; 

Николай Братованов: Постъпила е Жалба от Пламен Христомиров Рашев, 

представляващ МК „БСП за България“ относно нарушение на чл.184 ал.1 от ИК в с. Червена 

вода, че е видяла Людмила Маринова, новоизбран кмет на кметството да стои пред сградата 

на Кметството и разговаря с хората за упражняване на вота им в полза на представляващата 

от нея политическа партия. 

Лили Владимирова:  Аз се обадих по телефона на посочената в жалбата свидетелка – 

Ганка Великова. Същата ми отговори, че е видяла Людмила Маринова, да разговаря пред 

кметството, но няма представа за какво са говорили. 

Николай Братованов: Приемаме ли, че има нарушение. Предлагам жалбата да бъде 

оставена без уважение. 

Пристъпи се към гласуване и Комисията взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пламен Рашев , представляващ МК 

„БСП за България“, относно нарушение по чл. 182, ал. 2 и ал.4  от ИК. 

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. 

Гласували:  

„ЗА“ 6 члена:  Николай Братованов, Тодорина Михайлова,  Анелия Дудева, Виктория 

Димова, Сюзгян Исмаилова,  Лиляна Владимирова 

          

„ПРОТИВ“ 3 члена: Милена Хинкова,  Екатерина Заякова, Десислава Дивчева.  

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 256-МИ/03.11.2019 г. 

 

 

 

По точка трета:  Вх. № 397/03.11.2019 г. - Жалба от Пламен Христомиров 

Рашев, представляващ МК „БСП за България“ относно нарушение на чл.184 ал.1 от 

ИК в сградата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. 

Николай Братованов: Предлагам вх. № 397 и вх. № 398/03.11.2019 г. да се обединят, 

тъй като се отнасят за едно и също, но в различни секции. 

Милена Хинкова: След като постъпи жалбата, разговарях с председателя на секция № 

38. Той потвърди, че има такъв клип, който върви по екраните в сградата на Висше училище 

по агробизнес и развитие на регионите, в който се показва училището, неговите зали, но на 

този клип е са Пламен Нунев– Областен координатор на ГЕРБ и кмета Пламен Стоилов. Той 

и дежурната охрана не могли да спрат излъчването му. Аз се свързах с техническият 
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сътрудник на училището и се разбрахме тя да предприеме мерки за спирането на клипа. 

Предлагам да се обадим на някой от секциите и да видим дали проблемът е отстранен.  

Николай Братованов: Нарушение ли е, че Пламен Нунев е на видеоклипа? Той не е 

участник в изборите. 

Десислава Дивчева: Ние имаме вече взето решение, че Нунев е участник н местните 

избори 

Тодорина Михайлова: Направих проверка в секция № 39, в сградата на Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите. Казаха, че няма видеореклами на някоя 

партия.  

Десислава Дивчева: Обадих се в секция № 40. Вече няма видеоклип. Спрян е.   

Николай Братованов: Има ли предложение за решение. Предлагам да не уважим 

жалбата, тъй като няма нарушение.Не е известно дали тези излъчени клипове съдържат 

агитация. Пламен Нунев не е регистриран кандидат, както и Пламен Стоилов. 

Милена Хинкова:  Предлагам да бъде с протоколно решение, че нарушението е 

отстранено. 

Николай Братованов: Предлагам да запишем, че няма нарушение. Няма как да е с 

протоколно решение в заседание.  

Десислава Дивчева: В заседание вземането на протоколно решение ще бъде 

„прецедент“!?! 

Милена Хинкова:  Постъпила е жалба, направена е проверка. След обаждане 

устройството е изключено. Предлагам да приемем, че проблемът е отстранен. 

Десислава Дивчева: В отговор на г-н Председателя, че ние внасяме жалби държа да 

подчертая, че  член на ОИК не е  внасял жалби в ОИК и много моля Господин Председателя 

на ОИК да не вменява  на нито един член на комисията авторство на постъпилите жалби. 

Част от работата на ОИК в изборния ден и в другите дни е да се произнася по жалби. 

Николай Братованов: Благодаря за мнението, извинявам се ако съм Ви засегнал. 

Предлагам да се гласува жалбата като се остави без уважение. Ние не знаем имало ли е 

нарушение или не, какъв е бил видеоклипа. 

Милена Хинкова:  Опитваш се да ни обясниш, че не сме си свършили работа и да 

оставим жалбата без уважение при положение, че сме говорили със СИК и устройството е 

изключено.  

Николай Братованов: Аз какво казах, ако трябва да се направи проверка. 

Екатерина Заякова: Милена Хинкова предложи да се запише, че нарушението е 

отстранено. 

Николай Братованов: Ние не знаем какво е излъчвано, за да приемем, че е имало 

нарушение. 

Милена Хинкова:  Няма смисъл да говорим повече. 

Десислава Дивчева: След като всички други мълчат нека да гласуваме. 

Екатерина Заякова: Вече 2 месеца в тази комисия има 5 човека, които изказват 

мнение– ние от БСП и Председателя. Другите все едно ги няма. 

Николай Братованов: Да гласуваме. Предлагам да се вземе решение, че жалбата 

остава без уважение.  

Пристъпи се към гласуване и Комисията взе 

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
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ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Пламен Рашев , представляващ МК 

„БСП за България“, относно нарушение по чл. 184, ал. 1  от ИК. 

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. 

Гласували:  

„ЗА“ 6 члена:  Николай Братованов, Тодорина Михайлова,  Анелия Дудева, Виктория 

Димова, Сюзгян Исмаилова,  Лиляна Владимирова. 

          

„ПРОТИВ“ 3 члена: Милена Хинкова,  Екатерина Заякова, Десислава Дивчева.  

 

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ   № 257-МИ/03.11.2019 г. 

 

 

По точка четвърта:  Вх. № 399/03.11.2019 г. - Жалба от Пламен Христомиров 

Рашев, представляващ МК „БСП за България“ относно нарушение на чл.124, ал.1 от 

ИК – представили се лица за представители на ПП ГЕРБ, без да са упълномощени за 

това. 

Николай Братованов: След като извършихме проверка в списъците констатираме, че 

няма такива лица, които са упълномощени от ГЕРБ. 

Милена Хинкова:  Да се обадим на председателите на тези секции и да ги 

предупредим, че тези лица не са от кръга на упълномощените, които имат право да 

получават информация да изборния ден. Да се вземе протоколно решение секции № 44 и № 

153 да бъдат предупредени. 

Протоколното решение е взето с пълно единодушие. 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15:15 часа от  

Председателя Николай Братованов. 

 

 

 

 

 

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

НИКОЛАЙ  БРАТОВАНОВ 

 

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

МИЛЕНА  ХИНКОВА 


