
П Р О Т О К О Л   № 14 
 
 Днес, 21.09.2015 г.  в седалището на комисията се проведе заседание на ОИК Русе. 
 
 Присъстваха: Севил Караманова, Ибрям Гаваз, Наталия Маринова, Александър 
Корфонозов, Кинчо Камбуров, Йордан Димитров, Стефан Бонев, Невяна Станчева 
 

Отсъстваха: Асен Станчев, Боряна Рускова, Елица Куманова, Тодорина Михайлова, 
Десислава Дивчева 
  
 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.№ 127/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 
листа за общински съветници от   ПП  „Движение за социален хуманизъм”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  8        против -   0             

Приема се  Решение № 108-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на  кандидатска листа 
за общински съветници от  , ПП  „Движение за социален хуманизъм”   .  

 
С вх.№ 128/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство Просена от ПП  „Българска Социалдемокрация”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за - 8          против -  0              

Приема се Решение № 109-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за кмет на кметство Просена от ПП  „Българска Социалдемокрация”    

 
С вх.№ 129/21.09.2015 г. е постъпило предложение  за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на кметство Семерджиево  от ПП  „Движение 21”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  8         против -  0         

Приема се Решение № 110-МИ/21.09.2015 г.  за регистрация на кандидатска листа 
за кмет на кметство   Семерджиево  от ПП  „Движение 21”  . 

 
С вх.№ 130/21.09.2015 г. е постъпило предложение  за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници  от ПП  „Движение 21”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  8          против -  0             

Приема се Решение №111 -МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за общински съветници  от ПП „Движение 21”.  
    



С вх.№ 131/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП  „Патриотите- ВМРО”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за - 8        против -0               

Приема се Решение № 112-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на  кандидати за 
общински съветници от ПП „Патриотите- ВМРО ”. 
  
С вх.№ 132/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кметове на кметство Мартен от ПП „Патриотите- ВМРО ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против - 0             

Приема се Решение № 113-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидати за 
кметове на кметство Мартен от ПП „Патриотите- ВМРО ”   . 

 
С вх.№ 132/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кметове на кметство Просена от ПП „Патриотите- ВМРО ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за - 8          против - 0               

Приема се Решение № 114-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидати за 
кметове на кметство Просена от ПП „Патриотите- ВМРО ” . 

 
С вх.№ 132/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кметове на кметство Хотанца от ПП „Патриотите- ВМРО ”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за - 8          против -   0            

Приема се Решение № 115-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за кметове на кметство Хотанца от ПП „Патриотите- ВМРО ”   . 

 
С вх.№ 133/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община от ПП „ДПС”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              

Приема се Решение № 116-МИ/21.09.2015 г.за регистрация на  кандидатска листа 
за кмет на община от ПП „ДПС”    
 
С вх.№ 134/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „ДПС”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              

Приема се Решение № 117-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „ДПС”. 
 
С вх.№ 135/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на кметства  Ястребово, Семерджиево, Бъзън от ПП „ДПС”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              

Приема се Решение № 118-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за кмет на кметство  Ястребово от ПП „ДПС”. 



    С вх.№ 135/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 
листа за кмет на кметства  Ястребово, Семерджиево, Бъзън от ПП „ДПС”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 119-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство  Семерджиево от ПП „ДПС”. 
  
    С вх.№ 135/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 
листа за кмет на кметства  Ястребово, Семерджиево, Бъзън от ПП „ДПС”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 120-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство Бъзън от ПП „ДПС”. 
 
С вх.№ 136/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Атака”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 121-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници от ПП „Атака”    
 
С вх.№ 137/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кметове на кметства Сандрово и Николово от ПП „Атака”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8       против -  0              
Приема се  Решение № 122-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство Николово от ПП „Атака” 
 
С вх.№ 137/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кметове на кметства Сандрово и Николово от ПП „Атака”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8       против -  0              
Приема се  Решение № 123-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство Сандрово от ПП „Атака” 
 
С вх.№ 138/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община Русе от ПП „Атака”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 124-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на община Русе от ПП „Атака”    
 
С вх.№ 139/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Партия Зелените“. 
            Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 125-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници от ПП „Партия Зелените“. 



С вх.№ 140/21.09.2015 г. е постъпил е  протокол от извършена проверка на списък с 
избирателите на ИК за общински съветници. 
 
С вх.№ 141/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община Русе от ПП „Нова Алтернатива за Русе”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 126-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на община Русе от ПП „Нова Алтернатива за Русе”    
 
С вх.№ 142/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Нова Алтернатива за Русе”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 127-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници Русе от ПП „Нова Алтернатива за Русе”    
 
С вх.№ 143/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Български Социалдемократи”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 128-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници  от ПП „Български Социалдемократи ”    
 
С вх.№ 144/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община от ПП „Реформаторски блок”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 129-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на община от ПП „Реформаторски блок”    
 
С вх.№ 145/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кметове на кметства Мартен и Тетово от ПП „Реформаторски блок”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 130-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство Тетово от ПП „Реформаторски блок”    
 
С вх.№ 145/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кметове на кметства Мартен и Тетово от ПП „Реформаторски блок”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 131-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за кмет 
на кметство Мартен от ПП „Реформаторски блок”    
 
 
 



С вх.№ 146/21.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Реформаторски блок ” 
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   8        против -  0              
Приема се Решение № 132-МИ/21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници от ПП „Реформаторски блок ” 
 
Приема се Решение № 133-МИ/21.09.2015 г. за поправка на технически грешки. 
 
   Предвид постъпил протокол с вх.№ 140/21.09.2015 на ГД „ГРАО“ Русе за извършена 
проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията Бисер Георгиев Миланов 
като независим кандидат за общински съветник, издигнат от инициативен комитет за 
участие в изборите на 25.10.2015 г. 
                   ОИК Русе прие Решение № 134-МИ/21.09.2015 с което отказва регистрацията 
на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник, издигнат от 
инициативен комитет за участие в изборите на 25.10.2015 г. 
 ОИК – Русе взе решение за прекъсване на заседанието и продължаването му в 19,00 
часа. 
 Заседанието на ОИК – Русе продължи в 19,00 ч.  
 
Присъстваха: Севил Караманова, Ибрям Гаваз, Наталия Маринова, Александър 
Корфонозов, Кинчо Камбуров, Йордан Димитров, Стефан Бонев, Невяна Станчева 
 

Отсъстваха: Асен Станчев, Боряна Рускова, Елица Куманова, Тодорина Михайлова, 
Десислава Дивчева 
 Заседанието се води от Севил Караманова. 
Поради дадените устни указания, относно срока за регистрация на кандидатите и 
възможността ИК за издигането на Бисер Миланов за независим общински съветник да 
внесе допълнение към подписката до 22.09.2015г. ОИК – Русе, с Решение № 134-1-
МИ/21.09.2015г. реши:  На основание чл. 414, ал.3 от ИК  и решение № 1516-МИ 
/11.08.2015  на ЦИК  отменя свое Решение 134-МИ/21.09.2015г. 
 Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. 
 

 
 

 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       
                       Асен Станчев 
 

           СЕКРЕТАР 
           Десислава Дивчева   
. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


