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П Р О Т О К О Л   № 20 
 
 Днес, 29.09.2015 г. от 17,30 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Наталия Маринова, Десислава Дивчева, Кинчо 
Камбуров, Боряна Рускова,  Йордан Димитров, Стефан Бонев, Невяна Станчева, Тодорина 
Михайлова, Ибрям Гаваз, , Александър Корфонозов 
 

Отсъстващи: Елица Куманова, Севил Караманова 
  
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК Русе 
при следния дневен ред: 
 

1. Входяща кореспонденция: 
1.1 Вх. № 184/29.09.2015 г. Искане от Бисер Миланов за приемане на 5 броя 

фотокопия на лични карти. 
1.2 Вх. № 185/29.09.2015 г. Жалба от Мариян Йорданов Димитров във 

връзка с решение № 2324-МИ на ЦИК от 24.09.2015 г. 
2. Назначаване състава на секционните избирателни комисии. 
3.   Разни. 

      
     По точка 1 : Председателят запозна членовете на ОИК с входящата 
кореспонденция получена и регистрирана  на 29.09.2015 г., както следва: 

1. Искане с вх. № 184/29.09.2015 г. на Бисер Миланов за приемане на  
фотокопие на личните карти на 5 от лицата, които са част от неприетите 
лица от ОИК – Русе.  Препратен по компетентност на ГД  „ГРАО”.  

2. Протокол № 186/29.09.2015 г. от ТЗ „ГРАО” за извършена тяхна 
проверка във връзка с решение № 2387-МИ/28.09.2015 г. на ЦИК, с 
което е отменено заличаването на Бисер Миланов, като независим 
кандидат за общински съветник и установяване, че е налице 
необходимия минимален брой коректни записи на избиратели 
подкрепящи независимия кандидат Бисер Миланов.  
  Във връзка с това се направи предложение ОИК Русе да изиска 
становище от ЦИК за номера на бюлетината, която следва да получи 
независимия кандидат Бисер Миланов, тъй като същия не е участвал в 
проведения жребий за подреждането на партиите, коалициите и 
независимите кандидати, проведен на 23.09.2015 г. 
При гласуване на направеното предложение за запитване до ЦИК се 

получи следния резултат : 
ЗА – 11 гласа 
ПРОТИВ – няма 
Във връзка с установения минимален брой коректни записи следва да 

бъде издадено удостоверение на независимия кандидат Бисер Миланов. 
 



  3.  По жалба № 185/29.09.2015 г. от Мариян Йорданов Димитров ОИК се 
обедини около становището  да се изпратят на ЦИК пликовете за които става дума в 
жалбата, като се обясни, че те са били поставени в друг по-голям запечатан плик.  

При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
ЗА – 11 гласа 
ПРОТИВ – няма 
Направеното и прието предложение да се запише, като протоколно 

решение. 
 
      По точка 2 : Във връзка със задължението на ОИК Русе регламентирано в 
изборния кодекс за назначаване на секционните избирателни комисии ОИК Русе 
назначава поименния състав на членовете на секционните избирателни комисии в 
Община – Русе при провеждане на изборите за общински съветници и кметове и 
национален референдум, на 25.10.2015 година.  

ОИК Русе РЕШИ: 
 Назначава поименно състава на членовете на секционните избирателни 
комисии в Община – Русе при провеждане на изборите за общински съветници и 
кметове и национален референдум, на 25.10.2015 г. 

При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
ЗА – 11 гласа 
ПРОТИВ – няма 

            Прие се решение №  152 МИ/НР от 29.09.2015 г. 
  

По точка 3 : Няма предложения. 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18,30 часа. 
   

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                       Асен Станчев           Илиян Хинков 
 
    
    СЕКРЕТАР 

           Десислава Дивчева   


