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ПРОТОКОЛ № 3 

от проведено заседание на ОИК Русе 
 

 
 Днес, 08 септември 2015 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на 
ОИК Русе при следния дневен ред: 
 

1. Създаване на работна група от специалисти към ОИК Русе, съгласно Решение № 
1546-МИ/НР/27.08.2015 г.на ЦИК 

Докладва: А. Станчев 
 
2. Разглеждане на входяща кореспонденция. 
Докладва: А. Станчев 
 
3. Разни 

 
 

ПРИСЪСТВАТ : Асен Станчев, Десислава Дивчева, Йордан Димитров, Севил 
Караманова, Тодорина Михайлова, Наталия Маринова, Стефан Бонев, Боряна Рускова, 
Ибрям Гаваз, Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров и Елица Вълчева – Куманова. 

 
ОТСЪСТВА : Невяна Станчева 
 
Заседанието е открито в 17.30 ч. и председателствано от Асен Станчев – 

председател на комисията.  
Протоколът се води от Боряна Рускова. 

 
ПРЕДС. А Стачев: Открива заседанието на ОИК Русе при наличие на изискуем 

кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с проекта за дневен ред. 
Няма допълнения към предложения проект за дневен ред. 
 
Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 
 
     По т.1 от дневния ред, бе представено проекто-решение за назначаване на  
експерт към ОИК Русе - Петър Стефков Карасимеонов. Функциите, които трябва да 
изпълнява са: извършване на електронна обработка на данни, изготвяне на 
удостоверения за назначаване на членове на СИК, регистриране на застъпници и 
изпълнение на други задачи. 
Проектите са подложени на обсъждане. Няма възражения и нови предложения. 
Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0, отсъства Севил Караманова 
 
Приема се Решение № 9-МИ/НР -  08.09.2015г.  на ОИК Русе. 
     
 По т.2 комисията, беше уведомена за постъпили писма:  



 
-  вх.№ 9 от 08.09.2015 г. – Писмо от Областна администрация – Русе, относно 

организационно техническата подготовка за изборите. Представен е списък на 
сътрудниците. 

За сведение. 
- вх.№ 10 от 08.09.2015 г. – Писмо от Ruseinfo относно възможностите за публична 

изява от страна на партии и коалиции във връзка с изборните кампании за местна власт; 
За сведение. 
 
- вх.№ 12 от 08.09.2015 г. – Писмо от ЦИК относно ползване на отпуск от членовете 

на ОИК. 
За сведение. 
- вх.№ 6 от 08.09.2015 г.  - Постъпило е заявление  от ПП Българска 

социалдемокрация за регистрация за участие в местни избори за кмет на община Русе. 
Гласували 12 членове на ОИК Русе: за – 12 против – 0 
ОИК Русе с Решение №5 -МИ -08.09.2015 регистрира ПП Българска 

социалдемокрация за участие в  изборите за кмет на община Русе. 
 
- вх.№ 7 от 08.09.2015 г. - Постъпило е заявление от ПП Българска 

социалдемокрация за регистрация за участие за избори за кметове на кметства : Мартен, 
Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Тетово, 
Хотанца, Червена вода и Ястребово в Община Русе 

ОИК – Русе дава указание да се отстрани техническата грешка при изписване на 
село Бъзен и Сандорово. 

 
- вх.№ 8 от 08.09.2015 г. - Постъпило е заявление от ПП Българска 

социалдемокрация за регистрация за участие в местни избори за общински съветници. 
Налице са всички изискуеми документи.  

Гласували 12 членове на ОИК Русе: за – 12 против – 0,  
ОИК Русе с Решение № 6-МИ-08.09.2015 регистрира ПП Българска 

социалдемокрация за участие в изборите  за общински  съветници. 
 
Г-н Станчев - Относно определяне броя на членове на СИК – Русе, влючително 

председател, замеснвик-председател и секретар е: 
1. За секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5 
2. За секции с над 500 избиратели включително – до 9 членове, но не по-малко от 5 
 
Г-жа Дивчева – от предишния ми опит в комисии, трудно се попълват комисиите с 

много на брой членове. В изборния ден дори започват да работят комисии с непълен 
състав. Считам че трябва да са: 

 
1.За секции с до 500 избиратели включително – до 5 членове, но не по-малко от 5 
2.За секции с над 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5 
 
Г-н Димитров – за малките комисии съм твърдо против да са от 5 члена, точно 

поради причината, че не могат да започнат изборния ден, ако един от членовете не се 
появи. 

 
Г-жа Дивчева – в такъв случай предлагам всички секции да са от 7 члена 



Г-н Станчев – подлагам на гласуване броя на членове на СИК – Русе, влючително 
председател, заместник-председател и секретар е: 

1.За секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове 
2.За секции с над 500 избиратели включително – до 9 членове 
 
Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 9,  против – 2 /Десислава Дивчева и Боряна 

Рускова/, отсъства Севил Караманова 
ОИК Русе с Решение № 7-МИ-08.09.2015 приема  
1.За секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове 
2.За секции с над 500 избиратели включително – до 9 членове 
 
Г-н Станчев – вх.№ 11 от 08.09.2015 г. – Заповед РД -01-2169/02.09.15 на Кмета на 

Община Русе относно определяне на обхвата, на избирателната секция, единните номера 
на избирателните секции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове 
и произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г. И определяне на местата за 
обявяване на избирателните списъци. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0,  
ОИК Русе с Решение № 8-МИ-08.09.2015 определя единната номерация за всяка 

секция в 18 район – Русе за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и 
произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г., както следа : 18 27 00 001 – 18 
27 00 206 включително в Община Русе, Област Русе. 

 
Г-н Станчев – определяне на член на ОИК – Русе, вземащ участие в маркирането на 

печата на комисията по уникален начин 
Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0,  
ОИК Русе с Решение № 10-МИ-08.09.2015 определя Александър Николаев 

Корфонозов – член на ОИК – Русе да вземе участие в маркирането на трите печата на 
комисията по уникален начин, с които се подпечатват решенията, удостоверенията, 
текущата кореспонденция, протоколите и всички други книжа, пряко свързани с изборите 
за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на 
25.10.2015 г 

 
Поради изчерпване на дневния  ред  заседанието е закрито от Асен Станчев в 18,30ч 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Асен Станчев 
 
 
СЕКРЕТАР:  
Десислава Дивчева 


