
 
 
 

П Р О Т О К О Л    № 11 
 
 Днес, 18.09.2015 г. от 17,30 ч. в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК Русе 
 Присъствуваха: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Севил Караманова, Невяна 
Станчева, Тодорина Михайлова, Ибрям Гаваз, Йордан Димитров, Александър Корфонозов, 
Кинчо Камбуров, Боряна Рускова, Стефан Бонев, Елица Куманова, Наталия Маринова 
 Заседанието се води от председателят Асен Станчев при следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на подадени предложения за регистрация на кандидатски листи за 
общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, писма и жалби 
 
 2. Разни 
 
 По т. 1 от дневния ред 

1 .Постъпило е предложение с вх.№ 105/18.09.2015 г.от ПП ГЕРБ за регистрация  на 
кандидатска листа: ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ за участие в изборите за кмет на община 
Русе. Към заявлението са приложени:    

1.Заявление за съгласие от кандидата (Прил. № 62-МИ от изборните книжа); 

2.Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата (Прил. № 63-МИ от 
изборните книжа); 

3.Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4, вр. чл. 397, ал. 1 от ИК от кандидата 
(Приложение № 64-МИ от изборните книжа); 

4. Копие на пълномощно на вносителя Емил Николов Милушев 

Налице са изискуемите от закона документи,   

Гласували 12 членове на ОИК Русе: за – 12 против – 0 

 ОИК Русе прие следното решение: РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА: кандидатска листа 
на ПП ГЕРБ: Пламен Пасев Стоилов  за кандидат за кмет на община Русе  

 Решение № 80 – МИ/18.09.2015 г. 

Постъпило е предложение с вх. № 106/18.09.2015 г. От ПП ГЕРБ за регистрация на 
кандидати в изборите за кмет на кметства: 

 
Налице са изискуемите документи по отношение на всяка една кандидатска листа 
 
Гласували 12 за              0 против 
 
ОИК Русе : РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА: кандидатска листа на ПП ГЕРБ:  



 
-  Димо Александров Тонев за кандидат за кмет на кметство Мартен. 
Решение № 81-01 – МИ/18.09.2015 г. 
  
- Николай Стефанов Колев кандидат за кмет на кметство с.Басарбово 

Решение № 81-02 МИ/18.09.2015 г. 
 

- Василена Валентинова  Цанкова – Борисова кандидат за кметство с.Бъзън 
Решение 81-03 МИ/18.09.2015 г. 

             
            -     Людмила Борисова Сапунджиева кандидат за кмет за кметство с.Долно 
Абланово 
                  Решение 81-04 МИ/18.09.2015 г. 

 
- Марийка  Дончева Генова кандидат за кмет за кметство с.Николово 

Решение 81-05 МИ/18.09.2015 г. 
 

- Мариела Недялкова Йорданова кандидат за кмет на кметство с.Ново село 
Решение  81-06 МИ/18.09.2015 г. 

 
- Петър Игнатов Петракиев кандидат за кмет на кметство с.Просена 

Решение 81-07 МИ/18.09.2015 г. 
 

- Божидар Стоилов Стоилов кандидат за кмет на кметство с.Сандрово 
Решение 81-08 МИ/18.09.2015 г. 

 
- Невяна Енчева Атанасова кандидат за кмет на кметство с.Тетово 

Решение 81-09 МИ/18.09.2015 г. 
 
 

- Венета Димитрова  Недева кандидат за кмет на кметство с.Хотанца 
Решение 81-10 МИ/18.09.2015 г. 

 
- Румен Тодоров Русев кандидат за  кмет на кметство с.Червена вода 

Решение 81-11 МИ/18.09.2015 г. 
 

- Ехлиман Ебайзер Етем кандидат за кмет на кметство с.Ястребово 
Решение 81-12 МИ/18.09.2015 г. 
 
Постъпило е предложение с вх.№ 107/18.09.2015 г.за регистрация на 

кандидатска листа за общински съветници от ПП ГЕРБ. Налице са всички изискуеми 
документи и с Решение 82 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира кандидатска листа от 51 
кандидата. 

 
      Постъпило е предложение с вх.№ 109/18.09.2015 г.  за   на кандидатска листа за 

общински съветници от партия  Българска социалдемокрация. След направена проверка на 
приложените  документи, се установи, че  същите подлежат на   допълнителна проверка, 
поради което се  отложи вземането на решение. 



 
Постъпило е предложение партия  Българска социалдемокрация за регистрация 

с вх.№  110/18.09.2015 г. на кандидатска листа за кмет на община Русе.   
Налице са всички изискуеми документи  
 

       Гласували 12 за              0 против 
 
С решение № 83 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира кандидатска листа на 

партия  Българска социалдемокрация: Володя Андреев Попов като кандидат за кмет на 
община Русе. 

 
Постъпило е предложение за регистрация с вх.№ 111/18.09.2015 г. за общински 

съветници от КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЛГАРИЯ 
      Налице са всички необходими документи  
 
      Гласували 12 за              0 против 
 
      С решение 84 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира кандидатска листа от 

двама кандидата за общински съветници на КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 
БЪЛГАРИЯ  

 
Постъпило е предложение с вх.№ 112/18.09.2015 г. за регистрация на 

кандидатска листа за кмет на община от Българска социалистическа партия  
Налице са всички необходими документи  
 

      Гласували 12 за              0 против 
 
С решение № 85 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира кандидатска листа на 

Българска социалистическа партия за участие в изборите за кмет на община Русе Божидар 
Иванов Йотов. 

 
Постъпило е предложение за регистрация с вх.№ 113/18.09.2015 г. на 

кандидатска листа за кмет на кметство с. Червена вода от Българска социалистическа 
партия  

Налице са всички необходими документи  
 

      Гласували 12 за              0 против 
 
С решение № 86 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира кандидатска листа на 

Българска социалистическа партия за кмет на кметство с.Червена вода Росица Стойкова 
Тодорова. 

 
Постъпили са предложения с вх.№ 114/18.09.2015 г. подадени от Българска 

социалистическа партия за регистрация на кандидатски листи на Българска 
социалистическа партия за кметове на кметства с.Просена, с.Хотанца и с. Тетово 

Налице са всички необходими документи. 
 

      Гласували 12 за              0 против 



 
 
С решение 87-01 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира Теменужка Борисова 

Генчева за кандидат за кмет на кметство с.Просена 
- С решение 87-02 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира  Мелиха Биролова 

Тодорова за кандидат за кмет на с.Хотанца 
- с решение 87-03 МИ/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира Марин Илиев 

Маринов за кандидат за кмет на кметство с.Тетово 
 
Постъпило е предложение от Българска социалдемократическа партия с вх.№ 

115/18.09.2015 г.за регистрация на кандидатска листа за общински съветници 
Налице са всички необходими документи 
 

      Гласували 12 за              0 против 
 
С Решение № 88/18.09.2015 г. ОИК Русе регистрира кандидатска листа от 3 ма 

кандидати  за общински съветници от Българска социалдемократическа партия 
 

Постъпила е жалба с вх.№ 108/18.09.2015 г. срещу решение №№ 75 – МИ, 76-МИ и 
77-МИ/18.09.2015 г. на ОИК Русе 

Председателят информира комисията, че същите  ведно с преписките са 
изпратени  на Централната избирателна комисия. 

 
 Поради приключване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 часа. 
 

        
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 Асен Станчев 
 
 
 СЕКРЕТАР: 
 Десислава Дивчева 
 


