
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
РУСЕ 

7000 гр.Русе, област Русе, пл.”Свобода” №6
  

 

 
ПРОТОКОЛ №2 

  
 
 Днес 09.09.2019 година в 18,00 часа в Заседателна 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    
                Албена Енчева  
                Яна Бобева  
                Наталия Маринова 
                                                           Билгин Бедриев 
                                                           Лиляна Владимирова 
                                                           Стефан Бонев 
   На заседанието присъстваха 13 членове, отсъстват 2 члена: Шейнур Еюб и Албена 
Енчева. 
 
Общинската избирателна комисия след като констатира наличието на минимално 
необходимия кворум за редовното провеждане на заседанието, същото започна с 
встъпителни думи на председателя. Постави се на обсъждане предварително обявения 
дневен ред на заседанието, след което същия бе приет в следния му вид: 

ДНЕВЕН РЕД за настоящото заседание: 
 
 Точка 1: Изменение и допълнение на Решение № 2-МИ / 05.09.2019г.на ОИК – Русе 
относно приемното време на комисията. 
 Точка 2:. Вземане на решение относно определяне и обявяване на номерата на 
изборните райони в Община Русе. 
 Точка 3: Вземане на решение относно определяне броя на мандатите за общински 
съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 
27.10.2019г. 
 Точка 4: Вземане на решение относно определяне на начална и крайна дата и час за 
приемане на документи за регистрация в ОИК – Русе на партии, коалиции, местни коалиции 
и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 
27.10.2019г. 
 Точка 5: Други. 
             
 След разглеждане и подробно обсъждане на точките от дневния ред комисията взе 
следните решения:  
 



          Председателят Н. Братованов прочете проект за Решение № 6 – Изменение и 
допълнение на Решение № 2-МИ / 05.09.2019г. на ОИК – Русе относно приемното време на 
комисията. 
Проектът бе подложен за обсъждане от комисията. 
Пристъпи се към гласуване: 
Гласували:  „ЗА“ – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена Хинкова, Йордан 
Димитров,  Тодорина Михайлова,  Анелия Дудева, Виктория Димова, Яна Бобева,  Билгин 
Бедриев,  Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Наталия Маринова 
„ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №6  

 Изменя и допълва Решение № 2-МИ / 05.09.2019г.на ОИК – Русе относно 
приемно време на комисията, като т.19 от Решение № 2-МИ / 05.09.2019г.на ОИК – Русе 
както следва:  

Приемното време на ОИК – Русе е всеки календарен ден от 09.00ч.до 12.00ч.и от 
13.00ч.до 17.00ч.  

Председателят Н. Братованов прочете проект за Решение № 7 – относно определяне и 
обявяване на номерата на изборните райони в Община Русе за изборите за общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г. 
 
Проектът бе подложен на обсъждане. 
Пристъпи се към гласуване: 
Гласували:  „ЗА“ – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена Хинкова, Йордан 
Димитров,  Тодорина Михайлова,  Анелия Дудева, Виктория Димова, Яна Бобева,  Билгин 
Бедриев,  Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Наталия Маринова   
„ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 7: 
1. Територията на Община Русе представлява един многомандатен избирателен район за 
избор на общински съветници и един едномандатен избирателен район за избор на кмет на 
общината. 
2. Определя номера на многомандатния изборен район за произвеждане на избор на 
общински съветници и едномандатния изборен район за произвеждане на избор на кмет в 
община Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019г, както следва:  18 27  
3. Територията на всяко кметство в община Русе, представлява отделен едномандатен 
избирателен район за избор на кмет на кметство, със следните номера: 
гр. Мартен 18 27 47336, с. Басарбово 18 27 02796,  с. Бъзън  18 27 07231, с. Николово  18 
27 51679 , с. Ново село 18 27 52235, с. Просена 18 27 58637, с. Сандрово 18 27 65348, с. 
Семерджиево 18 27 66158, с. Тетово       18 27 72357, с. Хотанца 18 27 77342 . Червена вода 
18 27 80460, с. Ястребово 18 27 87700. 
 5. Настоящето решение следва да се публикува на Интернет страницата на Общинска 
избирателна комисия Русе, както и да се обяви на  Информационното табло на общинска  
избирателна комисия Русе и да се изпрати по електронната поща на Централна избирателна 
комисия.  
       Николай Братованов предложи проект на Решение № 8 - относно определяне на броя на 
мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и 
кметове в Община Русе на 27 октомври 2019г.  
Проектът бе подложен за обсъждане. 

Пристъпи се към гласуване: 
       Гласували:  „ЗА“ – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена Хинкова, 
Йордан Димитров,  Тодорина Михайлова,  Анелия Дудева, Виктория Димова, Яна Бобева,  



Билгин Бедриев,  Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Наталия 
Маринова 
 „ПРОТИВ“ – 0 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №8 
1. Броят на мандатите за общински съветници за община Русе, които следва да бъдат 
разпределени на изборите на 27 октомври 2019 г. е  51 /петдесет и един/. 

2. Копие от настоящето решение да се изпрати незабавно на ЦИК и Община Русе. 

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в срок до три дни от 
обявяването му. 

Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от Дневния ред.  
        Н. Братованов предложи проект на Решение № 9 - относно определяне начална и 
крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК – Русе на партии, 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински 
съветници и кметове ва 27.10.2019г.: 
 
Пристъпи се към обсъждане и гласуване: 
       Гласували:  „ЗА“ – Николай Братованов, Александър Корфонозов, Милена Хинкова, 
Йордан Димитров,  Тодорина Михайлова,  Анелия Дудева, Виктория Димова, Яна Бобева,  
Билгин Бедриев,  Лиляна Владимирова, Стефан Бонев, Екатерина Заякова, Наталия 
Маринова    
 „ПРОТИВ“ – 0 
 
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ №9 
 
1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Русе на партии, коалиции 
и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 
г.,се приемат в деловодството на ОИК, в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, в сградата на Община 
Русе, ет.2, Зала 2, всеки календарен ден,от 09:00 часа на 12.09.2019г. до 17,00 ч. на 16.09.2019 
г. / не по-късно от 40 дни преди изборния ден/. 

2. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Русе на инициативни 
комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., се 
приемат в деловодството на ОИК, в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, в сградата на Община Русе, 
ет.2, Зала 2, всеки календарен ден до 16.09.2019 г. / не по-късно от 40 дни преди изборния 
ден/ от 09:00 часа  до 17,00 ч. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Русе, в 3 (три) дневен срок от 
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в срок до три дни от 
обявяването му. 

Заседанието бе закрито в 18:30 часа от Н. Братованов. 

Председател:         ......................... 

         /Н. Братованов/ 

Секретар:                                   ......................... 

         /М.Хинкова/ 

 


