
П Р О Т О К О Л   № 12 
 
 Днес, 19.09.2015 г. от 17,30 ч. в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК Русе. 
 Присъстваха: Десислава Дивчева, Севил Караманова, Невяна Станчева, Наталия 
Маринова, Елица Куманова, Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров,  

Отсъстваха: Асен Станчев, Боряна Рускова, Йордан Димитров, Стефан Бонев, 
Тодорина Михайлова, Ибрям Гаваз 
  
 Заседанието се води от Севил Караманова. 
при следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на входяща кореспонденция 

2. Вземане решение за дата и час за жребий за определяне на поредните номера на 
партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в 
бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. и жребий за определяне реда за представяне на партиите и 
коалициите от партии, местните коалиции и инициативни комитети в диспутите по 
регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждането на 
избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
 
 По т.1-ва от дневния ред: 
 С вх.№ 116/19.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 
листа за кмет на община Русе от МК „Патриотите – ВМРО”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   7         против -  0              

ОИК – Русе РЕШИ с Решение № 89 МИ/19.09.2015 г. регистрира кандидат за кмет 
на община Русе от МК „Патриотите – ВМРО”. 
 

- С вх.№ 117/19.09.2015 г. е получено  писмо от ЦИК с ПП, КП и ИК регистрирани 
за участие в информационно-разяснителна  кампания  по въпроса на националният 
референдум  - за сведение. 
 На заседанието влезе Ибрям Гаваз. 

- С вх.№ 118/19.09.2015 г.  е постъпило предложение от ПП Български 
демократичен център – БДЦ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници  
            Представени са необходимите документи. 
            Гласували:      за -  8               против -  0           

ОИК – Русе РЕШИ с Решение № 90 МИ/19.09.2015 г. регистрира кандидатска 
листа за общински съветници от ПП БДЦ   

- С вх.№ 119/19.09.2015 г. е  постъпило предложение за регистрация на  
кандидатска листа за общински съветници  от ПП „БСП”  

Представени са необходимите документи. 
Гласували:      за - 8             против - 0             
ОИК – Русе РЕШИ с  Решение № 91 МИ/19.09.2015 г. регистрира кандидатска 

листа за общински съветници от ПП „БСП”. 
 



С вх.№ 109/18.09.2015 г. е постъпило Предложение за регистрация на кандидатска 
листа  за общински съветници  от  ПП Българска социалдемокрация   

Налице са всички необходими документи. 
Гласували:      за – 8       против -         
ОИК – Русе РЕШИ с решение № 92 МИ/19.09.2015 г. регистрира кандидатска 

листа за общински съветници от  ПП Българска социалдемокрация   
 
По т.2-ра 
ОИК Русе РЕШИ с решение № 93 МИ/19.09.2015 г.  обявява дата и часът за: 

1.  Жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, 
местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване при 
произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.,  

2.  Жребий за определяне реда за представяне на партиите и коалициите от партии, 
местните коалиции и инициативни комитети в диспутите по регионалните радио и 
телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждането на избори за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

На 23 септември 2015г. от 15,30 ч. в Заседателната зала на община Русе.  

Поради приключване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18,00 ч. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Асен Станчев 
 
 
СЕКРЕТАР: 
Десислава Дивчева 
 
 

 


