
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 
 
 

ПРОТОКОЛ № 10/17.09.2015г. 
 

 
 Днес, 17 септември 2015 г.в 17,30 часа, в зала № 2 на Община Русе се 

проведе заседание на ОИК Русе при следния дневен ред: 
 

 
1. Разглеждане на подадени заявления, писма и жалби  

              Докладва: Асен Станчев 
 

               2.  Разни 
 
ПРИСЪСТВАТ: Асен Станчев, Боряна Рускова, Десислава Дивчева, Ибрям Гаваз, 

Кинчо Камбуров, Стефан Бонев, Александър Корфонозов, Невяна Станчева, Йордан 
Димитров, Тодорина Михайлова, , Севил Караманова, Наталия Маринова 

 
ОТСЪСТВАТ: Елица Куманова 
 
Заседанието е открито в 17.30ч. и председателствано от Асен Станчев – председател 

на комисията.  
Протоколът се води от Р. Мустафова. 
 
Председателят Асен Стачев откри заседанието на ОИК Русе при наличие на 

изискуем кворум. Запозна присъстващите членове на комисията с проекта за дневен ред. 
Няма допълнения към предложения проект за дневен ред, който беше приет 

единодушно. 
 
Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 
 
     По т.1 от дневния ред 
Председателят Асен Станчев докладва, че в ОИК е постъпило заявление с 

вх№97/17.09.2015г, за  промяна в наименованието на местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ- 
ВМРО”, регистрирана за участие в изборите за кмет на община в община Русе, област 
Русе на 25 октомври 2015г. В коалицията не настъпват никакви промени, относно 
участвещите в нея партии. 

Александър Корфонозов: Твърди, че чл.149 не забранява да се смени 
наименованието. 

Десислава Дивчева:  Считам, че чл. 149 от ИК дава възможност за промяна на името 
в случай на настъпили промени в състава на Коалицията. 

Асен Станчев: липсва правна възможност да се промени единствено 
наименованието на коалицията без да се променя нейния състав. Разпоредбата на чл. 149, 
ал. 4 от ИК, допуска да се промени наименованието на една коалиция, когато партия или 
коалиция, чието наименование е включено в наименованието на местната коалиция  
напусне същата.  В този смисъл са и указанията към Заявление – Приложение № 46 – МИ.    

Гласували 12 членове на ОИК Русе, както следва:  



«ЗА» – Тодорина Михайлова, Невяна Станчева, Стефан Бонев, Ибрям Гаваз, 
Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров.   

«ПРОТИВ» – Асен Станчев, Севил Караманова, Наталия Маринова, Десислава 
Дивчева, Йордан Димитров, Боряна Рускова. 

Поради липса на необходимото мнозинство предвидено в ИК 
ОИК – Русе прие Решение № 75-МИ / 17.09.2015г.  за отхвърляне на основание 85, 

ал.4 от ИК на искането на местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО” - регистрирана за 
участие в изборите за кмет на община Русе на 25.10.2015 г., за промяна в наименованието  
от  „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО” в  „Коалиция ЗА Искрен Веселинов“. 

 
Постъпило е заявление с вх. №98/17.09.15г. за промяна в наименованието на 

местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО”, регистрирана за участие в изборите за 
общински съветници в община Русе, област Русе на 25 октомври 2015г. В коалицията не 
настъпват никакви промени, относно участвещите в нея партии.  

Александър Корфонозов: считам, че чл. 149 не забранява да се смени 
наименованието. 

Десислава Дивчева: Считам, че чл. 149 от ИК дава възможност за промяна на името 
в случай на настъпили промени в състава на Коалицията. 

Асен Станчев: липсва правна възможност да се промени единствено 
наименованието на коалицията без да се променя нейния състав. Разпоредбата на чл. 149, 
ал. 4 от ИК, допуска да се промени наименованието на една коалиция, когато партия или 
коалиция, чието наименование е включено в наименованието на местната коалиция  
напусне същата.  В този смисъл са и указанията към Заявление – Приложение № 46 – МИ.    

     
Гласували 12 членове на ОИК Русе, както следва:  
за – Тодорина Михайлова, Невяна Станчева, Стефан Бонев, Ибрям Гаваз, 

Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров.   
против – Асен Станчев, Севил Караманова, Наталия Маринова, Десислава Дивчева, 

Йордан Димитров, Боряна Рускова. 
Поради липса на необходимото мнозинство предвидено в ИК 

Приема се Решение № 76-МИ-  17.09.2015г.  на ОИК Русе за отхвърляне на 
основание 85, ал.4 от ИК на искането на местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО” - 
регистрирана за участие в изборите за общински съветници в община Русе на 25.10.2015 г., 
за промяна в наименованието  от  „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО” в  „Коалиция ЗА Искрен 
Веселинов“.  

 
 Постъпило е заявление с вх. № 100/17.09.15г. за промяна в наименованието на 

местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО”, регистрирана за участие в изборите за 
кметове на кметства: Басарбово, Бъзън, Мартен, Николово, Ново село, Просена, 
Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода, Ястребово в община Русе, 
област Русе на 25 октомври 2015г. В коалицията не настъпват никакви промени, относно 
участвещите в нея партии. 

 
Г-жа Десислава Дивчева напуска заседанието. Комисията избира Севил Караманова 

– зам. председател да замества г-жа Десислава Дивчева- секретар. 
 



Александър Корфонозов: считам, че чл. 149 не забранява да се смени 
наименованието. 

 
Асен Станчев: липсва правна възможност да се промени единствено 

наименованието на коалицията без да се променя нейния състав. Разпоредбата на чл. 149, 
ал. 4 от ИК, допуска да се промени наименованието на една коалиция, когато партия или 
коалиция, чието наименование е включено в наименованието на местната коалиция  
напусне същата.  В този смисъл са и указанията към Заявление – Приложение № 46 – МИ.    

 
Гласували 11 членове на ОИК Русе: както следва:  
за – Тодорина Михайлова, Невяна Станчева, Стефан Бонев, Ибрям Гаваз, 

Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров.   
против – Асен Станчев, Севил Караманова, Наталия Маринова, Йордан Димитров, 

Боряна Рускова. 
Поради липса на необходимото мнозинство предвидено в ИК 

Приема се Решение № 77-МИ-  17.09.2015г.  на ОИК Русе за отхвърляне на 
основание 85, ал.4 от ИК на искането на местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО” - 
регистрирана за участие в изборите за посочените по-горе кметове на кметства на 
25.10.2015 г., за промяна в наименованието  от  „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО” в  „Коалиция 
ЗА Искрен Веселинов“.  

Постъпило е заявление с вх. №100/17.09.15г за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на община от партия НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ за участие в 
изборите за кмет на община в община Русе, област Русе на 25 октомври 2015г. Налице са 
всички изискуеми документи. 

Кинчо Камбуров: Предлагам да се изписва „кандидатска листа за кмет„, а не 
„кандидат”. 

Стефан Бонев: Не ми звучи добре, но щом е по правилно… 
Севил Караманова: По чл. 157, е описано как да се изписва. 
Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
Приема се Решение № 78- МИ/НР -  17.09.2015г.  на ОИК Русе  

Постъпило е заявление с вх. №101/17.09.15г за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници за участие в изборите за общински съветници, община Русе, област 
Русе на 25 10. 2015 г., предложена от ПП „Глас народен“.Налице са всички изискуеми 
документи. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
Приема се Решение № 79- МИ/НР -  17.09.2015г.  на ОИК Русе. 

Докладване на входяща кореспонденция: 

Вх.№ 81/14.09.15г. Писмо от ЦИК за предприемане на действия във връзка с  
хронограмата за изборите за общински съветници и за кметове, като председателят 
докладва, че същите са изпълнени в срок. 

Вх.№ 95/16.09.15 от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните 



слижби на българската народна армия относно бланката, която следва да се използва при 
уведомяване при изпращане на комисията, на данните на регистрираните кандидати за 
кметове и общински съветници.   

Вх.№ 96/16.09.15 Заповед № РД-01-2305/16.09.2015 г. на Кмета относно 
определяне местата за поставяне на агитационни материали.    

 Вх.№ 102/17.09.15  Жалбата на г-н Димитров против Решение№ 69 – МИ от 
14.09.2015 г. на ОИК Русе.  

Вх.№ 103/17.09.15  Жалбата на г-н Димитров против Решение№ 68 – МИ от 
14.09.2015 г. на ОИК Русе. 

Вх.№ 104/17.09.15  Жалбата на г-н Димитров против Решение№ 70 – МИ от 
14.09.2015 г. на ОИК Русе. 

 Председателят уведоми комисията, че същите, ведно с преписките следва да се 
изпратят незабавно в ЦИК. 

Поради изчерпване на дневния ред Асен Станчев закри заседанието  в 18,15ч. 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Асен Станчев 
 
 
СЕКРЕТАР:  
Десислава Дивчева 
 
 


