
О Б Щ И Н С К А    И З Б И Р А Т Е Л Н А   К О М И С И Я   Р У С Е 
 

     
    П Р О Т О К О Л     № 9 
 
 На 14.09.2015 г. ат 18,30 часа в седалището на Община Русе се проведе заседание на 
ОИК – Русе 
 Присъствуваха: Асен Станчев, Боряна Рускова, Десислава Дивчева, Ибрям Гаваз, 
Кинчо Камбуров, Стефан Бонев, Александър Корфонозов, Невяна Станчева, Йордан 
Димитров, Тодорина Михайлова, Елица Куманова, Севил Караманова 
 Отсъства Наталия Маринова 
  

Заседанието се води от Асен Станчев при следния дневен ред: 
1. Разглеждане заявления за регистрация на партии, местни коалиции и 

инициативни комитети 
2. Други 

 
По т.1-ва 
Председателят Асен Станчев докладва: 
 
Постъпило е заявление с вх.№ 50/13.09.2015 г.  МК „Нова алтернатива за Русе” за 

регистрация за участие в изборите за кмет на кметство в с.Басарбово, с.Бъзън, гр.Мартен, 
с.Николово, с.Ново село, с.Просена, с.Сандрово, с.Семерджиево, с.Тетово, с.Хотанца, 
с.Червена вода, , с.Ястребово, .Долно Абланово. 

ОИК – Русе с Решение № 48 МИ/14.09.2015г. регистрира МК „Нова алтернатива за 
Русе” за участие в  изборите за кмет на кметство в с.Басарбово, с.Бъзън, гр.Мартен, 
с.Николово, с.Ново село, с.Просена, с.Сандрово, с.Семерджиево, с.Тетово, с.Хотанца, 
с.Червена вода, с.Ястребово, Долно Абланово.. 

Гласували:     За- 12              Против – 0      
 
Постъпило е заявление вх.№ 51/14.09.2015 г.   от коалиция „Народен съюз” за 

регистрация за участие в изборите за кмет на Община Русе. 
Представени са необходимите документи. 
Гласували:      За – 12          Против – 0       Взе се   Решение № 49/14.09.2015г.                                                                                

 
Постъпило е заявление  вх.№ 52/14.09.2015 г. от коалиция „Народен съюз” за 

регистрация за участие в изборите за  кмет в  кметство в  с.Басарбово, с.Бъзън, гр.Мартен, 
с.Николово, с.Ново село, с.Просена, с.Сандрово, с.Семерджиево, с.Тетово, с.Хотанца, 
с.Червена вода с.Ястребово 

Представени са необходимите документи 
Гласували:     За – 12           Против – 0     Взе се Решение № 50/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление  вх.№ 53/14.09.2015 г. от коалиция „Народен съюз” за 

регистрация за участие в изборите за общински съветници  
Представени са необходимите документи. 
Гласували:    За – 12            Против – 0       Взе се Решение № 51/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление вх.№ 54/14.09.2015 г. от коалиция „Движение за 

социален хуманизъм” за регистрация за участие в изборите за общински съветници 



Представени са необходимите документи.   
Гласували:      За – 12          Против – 0      Взе се Решение №  52/14.09.2015 г.  

 
Постъпило е заявление вх.№ 56/14.09.2015 г. от партия „Зелените” за 

регистрация за участие в изборите за общински съветници 
Представени са необходимите документи. 
Гласували:     За – 12           Против – 0      Взе се Решение № 53/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление вх.№ 57/14.09.2015. от партия „Зелените” за 

регистрация за участие  в изборите за кмет на община Русе 
Представени са необходимите документи. 
Гласували:     За – 12           Против – 0     Взе се Решение № 54/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление  вх.№ 58/14.09.2015 г. от партия „Зелените” за 

регистрация за участие в изборите за кмет на   кметство в  гр.Мартен, с.Басарбово, 
с.Николово, с.Червена вода, с.Ново село, с.Семерджиево   
 Представени са необходимите докуемнти. 

Гласували:       За – 12       Против – 0      Взе се Решение № 55/14.09.2015 г. 
 

Постъпило е заявление  вх.№ 60/14.09.2015 г. от партия „Движение за 
радикална промяна Българска пролет” за регистрация за участие в изборите за кмет на 
Община Русе 

Представени са необходимите документи. 
Гласували:      За – 12       Против – 0   Взе се Решение  № 56/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление  вх.№ 61/14.09.2015 г. от партия „Движение за 

радикална промяна Българска пролет” за регистрация за участие в изборите за общински 
съветници 

Представени са необходимите документи. 
Гласували:      За – 12       Против – 0    Взе се Решение № 57/14.09.2015 г 

 
Постъпило е заявление вх.№ 62/14.09.2015 г. от партия „Движение за 

радикална промяна Българска пролет” за регистрация за участие в изборите за кмет на 
кметство в с Николово, с. Басарбово и гр.Мартен 

Гласували:      За – 12        Против – 0     Взе се Решение № 58/14.09.2015 г. 
 

Постъпило е заявление вх.№ 65/14.09.2015 г. от партия „Реформаторски 
блок” за регистрация за участие в изборите за общински съветници  в Община Русе 

Представени са необходимите документи. 
Гласували:      За – 12        Против – 0     Взе се Решение № 59/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление вх.№ 66/14.09.2015 г. от партия „Реформаторски 

блок” за  регистрация за участие в изборите за кмет  на Община Русе. 
Представени са необходимите документи. 
Гласували:   За – 12      Против – 0      Взе се Решение № 60/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление вх.№ 67/14.09.2015 г. партия „Реформаторски блок“ 

за регистрация за участие в изборите за кмет  на кметство в с.Басарбово, с.Бъзън, 



гр.Мартен, с.Николово, с.Ново село, с.Просена, с.Сандрово, с.Семерджиево, с.Тетово, 
с.Хотанца, с.Червена вода, с.Ястребово и с.Долно Абланово. 

 
Представени са необходимите документи. 
Гласували:    За – 12       Против – 0    Взе се Решение № 61/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление вх.№ 68/14.09.2015 г. с партия  . Обединение на 

българските националисти „Целокупна България” за регистрация за участие в изборите за 
общински съветници 

Представени са необходимите документи. 
Гласували:       За – 12     Против – 0    Взе се Решение № 62/14.09.2015 г.: 

 
Постъпило е заявление вх. № 69/14.09.2015 г. с партия „Обединение на 

българските националисти „Целокупна България“ за регистрация за участие в изборите за 
кмет на община Русе 

Представени са необходимите документи. 
Гласували        За – 12      Против – 0   Взе се Решение № 63/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление № 70/14.09.2015 г. „Българска социалдемократическа 

партия” за  регистрация за участие в изборите за общински съветници 
Представени са необходимите документи. 
Гласували:        За – 12      Против – 0     Взе се Решение № 64/14.09.2015 г.    

 
Постъпило е заявление № 71/14.09.2015 г. с партия „Бъдеще за Русе Партия 

„Зелена партия” и коалиция „Българска радикална левица” за регистрация за участие в 
изборите за общински съветници 

  Представени са необходимите документи. 
Гласували:       За – 12    Против – 0    Взе се Решение № 65/14.09.2015 г. 

 
Постъпило е заявление № 72/14.09.2015 г. с партия „Бъдеще за Русе  Партия 

„Зелена партия” и коалиция „Българска радикална левица”      за регистрация за участие в 
изборите за кмет на Община Русе 

Представени са необходимите документи. 
Гласували:       За – 12     Против – 0    Взе се Решение № 66/14.09.2015 г. 

 
            Постъпило е заявление № 73/14.09.2015 г. партия „Зелена партия „ и 

коалиция „Българска радикална левица” за регистрация за участие в изборите за кмет на 
кметство в с.Басарбово, с.Бъзън, с.Семерджиево, с.Червена вода, с.Ново село, с.Тетово, 
с.Хотанца, с.Просена, с.Николово, с.Сандрово и гр.Мартен 

 Представени са необходимите документи. 
  Гласуване:     За – 12   Против – 0   Взе се Решение   № 67/14.09.2015 г.  
 
  Постъпило е заявление от партия „Българска левица” с вх.№ 74/14.09.2015 г., 
подадено от Мариян Йорданов Димитров за партия „Българска левица” за регистрация за 
участие   в изборите  за кмет на Община Русе. 
  Комисията съобрази, че с писмо изх.№ МИ-15-397/12.09.2015 г. на ЦИК, 
ОИК Русе е уведомена за заличената регистрация на партия „Българска левица”  за участие 
в избор  за кмет на Община Русе на 25.10.2015 г.. 



  Съгласно чл.127, ал.3 от ИК задължителна предпоставка за участие в 
изборите се явява регистрация на партията в ЦИК, поради което следва да се откаже 
регистрацията на партия „Българска левица” за регистрация за участие в изборите за кмет 
на Община Русе на 25.10.2015 г.  

С Решение   № 68 МИ/14.09.2015 г. ОИК Русе отказва да регистрира партия 
„Българска левица” за регистрация за участие в изборите за  кмет на Община Русе  на 
25.10.2015 г. 

 Гласували     За – 12     Против – 0       Взе се Решение № 68/14.09.2015 г.  
 
  Постъпило е заявление от партия „Българка левица” с вх. № 75/14.09.2015 г., 
подадено от Мариян Йорданов Димитров за  партия „Българска левица”  за регистрация за  
участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. 

Комисията съобрази, че с писмо изх.№ МИ-15-397/12.09.2015 г. на ЦИК, 
ОИК Русе е уведомена за заличената регистрация на партия „Българска левица” за 
регистрация за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г.  

Съгласно чл.127, ал.3 от ИК,  задължителна предпоставка за участие в 
изборите се явява  регистрация на партията в ЦИК, поради което следва да се откаже 
регистрацията на партия „Българска левица” за регистрация за участие в изборите на 
общински съветници на 25.10.2015 г.  

С Решение   № 69 МИ/14.09.2015 г. ОИК Русе отказва да регистрира  партия 
„Българска левица” за регистрация за участие в изборите за общински съветници на 
25.10.2015 г.  
 Гласували         За -12        Против – 0         Взе се Решение № 69/14.09.2015 г. 
 
  Постъпило е заявление  от партия „Българска левица” с вх.№ 76/14.09.2015 
г., подадено от Мариян Йорданов Димитров   партия „Българска левица” за регистрация за 
участие в изборите за кмет на кметство в  с.Басарбово, с.Бъзън, с.Семерджиево, с.Червена 
вода, с.Ново село, с.Тетово, с.Хотанца, с.Просена, с.Николово, с.Сандрово и гр.Мартен на 
25.10.2015 г. 
  Комисията съобрази, че с писмо изх.№ МИ-15-397/12.09.2015 г. на ЦИК, 
ОИК Русе е уведомена за заличената регистрация на партия „Българска левица” за 
регистрация за участие в изборите на кмет на кметство в с.Басарбово, с.Бъзън, 
с.Семерджиево, с.Червена вода, с.Ново село, с.Тетово, с.Хотанца, с.Просена, с.Николово, 
с.Сандрово и гр.Мартен на 25.10.2015 г. 
  Съгласно чл.127, ал.3 от ИК, задължителна предпоставка за участие в 
изборите се явява регистрация на партията в ЦИК, поради което следва да се откаже 
регистрацията на партия „Българска левица” за регистрация за участие в изборите на кмет 
на кметство на 25.10.2015 г.  

С Решение   № 70 МИ/14.09.2015 г. ОИК Русе отказва да регистрира  партия 
„Българска левица” за регистрация за участие в изборите за  кмет на кметство в 
с.Басарбово, с.Бъзън, с.Семерджиево, с.Червена вода, с.Ново село, с.Тетово, с.Хотанца, 
с.Просена, с.Николово, с.Сандрово и гр.Мартен на 25.10.2015 г. 
 Гласували    За – 12       Против – 0      Взе се Решение № 7-/14.09.2015 г. 
 
  Постъпило е заявление № 77/14.09.2015 г. от партия „България без цензура” 
за регистрация за участие в изборите за кмет на Община Русе 
  Представени са необходимите документи. 
  Гласуване:    За – 12    Против – 0    Взе се Решение №  71/14.09.2015 г.  
 



   Постъпило е  заявление № 78/14.09.2015 г. от партия „България без цензура” 
за регистрация за участие в изборите за общински съветници 
  Гласуване:   За – 12   Против – 0   Взе се Решение № 72/14.09.2015 г. 
  
    Постъпило е заявление № 79/14.09.2015 г. от партия „България без цензура” 
за регистрация за участие в изборите за кмет на кметство в  с.Басарбово, с.Бъзън, 
гр.Мартен, с.Николово, с.Ново село, с.Просена, с.Сандрово, с.Тетово, с.Хотанца, с.Червена 
вода 
  Гласуване:    За – 12    Против – 0   Взе се Решение №  73/14.09.2015 г. 

 
Г-н Станчев -  Изчерпахме подадените заявления. Следва да определим броя 

на общинските съветници. С Вх. №   80/14.09.2015  –  постъпи писмо от ТД ГРАО. Броят 
на населението с постоянен адрес на територията на община Русе е над 160 000. От тук 
следва, че броят на общинските съветници в общински съвет Русе  е 51. 
  Гласували „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 0  Решение № 74/14.09.2015 г. 
  Поради изчерпване на дневният ред, заседанието бе закрито. 
 
 
 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       
                       Асен Станчев 
 

           СЕКРЕТАР 
           Десислава Дивчева   
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


