
П Р О Т О К О Л   № 13 
 
 Днес, 20.09.2015 г.  в седалището на комисията се проведе заседание на ОИК Русе. 
 
 Присъстваха: Десислава Дивчева, Севил Караманова, Ибрям Гаваз, Наталия 
Маринова, Елица Куманова, Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров, Тодорина 
Михайлова, Йордан Димитров, 

Отсъстваха: Асен Станчев, Боряна Рускова, Стефан Бонев, Невяна Станчева 
  
 Заседанието е открито в 17.30ч и се води от Севил Караманова. 
при следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на входяща кореспонденция 

2. Разни. 

Протоколът се води от Ренял Мустафова 
 
 
 По т.1-ва от дневния ред: 
 
 С вх.№ 120/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 
листа за кмет на кметство Мартен, от ПП  „Национален фронт за спасение на България”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9         против -  0              

Приема се  Решение № 94-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на  кандидатска листа 
за кмет на кметство  Мартен от ПП „Национален фронт за спасение на България”.  

 
С вх.№ 120/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство Червена вода от ПП  „Национален фронт за спасение на България”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9         против -  0              

Приема се Решение № 95-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство Червена вода от ПП „Национален фронт за спасение на България”.  

 
С вх.№ 120/20.09.2015 г. е постъпило предложение  за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство Долно Абланово  от ПП  „Национален фронт за спасение на България”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9         против -  0              

Приема се Решение № 96-МИ/20.09.2015 г.  за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство  Долно Абланово от ПП „Национален фронт за спасение на България”.  

 
С вх.№ 120/20.09.2015 г. е постъпило предложение  за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство Николово от ПП  „Национален фронт за спасение на България”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9         против -  0              

Приема се Решение № 97-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство  Николово от ПП „Национален фронт за спасение на България”.  
    



С вх.№ 121/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП  „Национален фронт за спасение на България”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              

Приема се Решение № 98-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на  кандидати за 
общински съветници от ПП „НФСБ”. 
  
С вх.№ 122/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Национална републиканска партия”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              

Приема се Решение № 99-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидати за 
общински съветници от ПП „Национална републиканска партия”. 

 
С вх.№ 123/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              

Приема се Решение № 100-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидати за 
общински съветници от ПП „АБВ”. 

 
С вх.№ 124/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              

Приема се Решение № 101-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за кмет на община Русе от ПП „АБВ”. 

 
С вх.№ 125/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на кметство Мартен от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              

Приема се Решение № 102-МИ/20.09.2015 г.за регистрация на  кандидатска листа 
за кмет на кметство Мартен от ПП „АБВ”. 
 
С вх.№ 125/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на кметство  Червена вода, от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              

Приема се Решение № 103-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за кмет на кметство  Червена вода от ПП „АБВ”. 
 
С вх.№ 125/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на кметство  Николово от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              

Приема се Решение № 104-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за кмет на кметство  Николово от ПП „АБВ”. 



 
С вх.№ 125/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на кметство  Просена от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              
Приема се Решение № 105-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство Просена от ПП „АБВ”. 
 
С вх.№ 125/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на кметство Бъзън от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              
Приема се  Решение № 106-МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство  Бъзън от ПП „АБВ”. 
 
С вх.№ 125/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на кметство  Сандрово от ПП „АБВ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   9        против -  0              
Приема се Решение № 107 МИ/20.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство Сандрово от ПП „АБВ”. 
 
С вх.№ 126/20.09.2015 г. е постъпило предложение за регистрация на независим кандидат 
издигнат от инициативен комитет за общински съветник. 
 Представени са необходимите документи. 
      Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимият кандидат, ще 
бъде предоставен на ТЗ ГД „ГРАО” за извършване на необходимата проверка. 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18,30ч. 
 
 

 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       
                       Асен Станчев 
 

           СЕКРЕТАР 
           Десислава Дивчева   
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


