
П Р О Т О К О Л   № 15 
 
 Днес, 22.09.2015 г.  в седалището на комисията се проведе заседание на ОИК Русе. 
 
 Присъстваха: Севил Караманова, Десислава Дивчева, Ибрям Гаваз, Наталия 
Маринова, Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров, Йордан Димитров, Стефан Бонев, 
Невяна Станчева, Елица Куманова, Тодорина Михайлова 
 

Отсъстваха: Асен Станчев, Боряна Рускова,  
  
 Заседанието е открито в 19.00ч и се води от Севил Караманова. 
при следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на входяща кореспонденция 

2. Разни. 

 
 
 По т.1-ва от дневния ред: 
 
 С вх.№ 148/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска 
листа за общински съветници от   ПП  „Движение за радикална промяна Българска пролет”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  11       против -   0             

Приема се  Решение № 135-МИ/22.09.2015 г. за регистрация на  кандидатска листа 
за общински съветници от  , ПП  „Движение за радикална промяна Българска пролет”   .  

 
С вх.№ 149/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистрация на кандидатска листа за 
кмет на община ПП  „Движение за радикална промяна Българска пролет”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за - 11         против -  0              

Приема се Решение № 136-МИ/22.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за кмет на община ПП  „Движение за радикална промяна Българска пролет”    

 
С вх.№ 151/22.09.2015 г. е постъпило предложение  за регистрация на кандидатска листа за 
общински съветници  от ПП  „Зелените”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  11         против -  0             

Приема се Решение №137 -МИ/22.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за общински съветници  от ПП „Зелените”.  
    
С вх.№ 152/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община от ПП  „Зелените”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  11     против -  0               

Приема се Решение № 138-МИ/22.09.2015 г. за регистрация на  кандидати за кмет 
на община от ПП  „Зелените”   . 
  



С вх.№ 153/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община от ПП  Български националисти „Целокупна България”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -   11        против - 0             

Приема се Решение № 139-МИ/22.09.2015 г. за регистрация на кандидати за кмет 
на община от ПП  Български националисти „Целокупна България”   . 

 
С вх.№ 154/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП  Български националисти „Целокупна България” 
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  11       против - 0               

Приема се Решение № 140-МИ/22.09.2015 г. за регистрация на кандидати за 
общински съветници от ПП  Български националисти „Целокупна България”. 

 
 

С вх.№ 156/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за кмет на община от местна коалиция „Бъдеще за Русе”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за - 11          против -  0              

Приема се Решение № 141-МИ/22.09.2015 г.за регистрация на  кандидатска листа 
за кмет на община от местна коалиция „Бъдеще за Русе”    
 
С вх.№ 157/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Бъдеще за Русе”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за -  11         против -  0              

Приема се Решение № 142-МИ/22.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за общински съветници от ПП „Бъдеще за Русе”. 
 
С вх.№ 158/22.09.2015 г. е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа 
за общински съветници от коалиция „Народен съюз”    
 Представени са необходимите документи. 
 Гласували:       за - 11         против -  0              

Приема се Решение № 143-МИ/22.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа 
за общински съветници от коалиция „Народен съюз”. 

 
С вх.№ 150/22.09.2015 г. е постъпил допълнителен списък с подписи на избиратели, 

подкрепящи кандидатурата на Бисер Миланов като независим общински съветник – 12 
страници.  Подписката е предадена на ТЗ „ГРАО“. 

С вх.№ 155/22.09.2015 г. е постъпил приемо - предавателен протокол от ТЗ ГРАО 
според който в подписката на лицата, подкрепящи кандидатурата на Бисер Миланов като 
независим общински съветник няма 1000 коректни записа. 

В 17:15. г-жа Маркова – представляваща инициативния комитет бе уведомена по 
телефона за недостига на коректни записи в подписката. 

С вх.№ 159/22.09.2015 г. 18,06ч. е постъпило допълнение към подписката  - 4 листа. 
Реално подписката бе донесена от госпожа Юлия Маркова в 17,45.Беше дадено указание 
да отстрани някои неточности. 



 Беше им дадено устно указание да представят подписката в структуриран вид на 
технически носител до 18:00ч. Техническият носител бе предоставен в ОИК – Русе в 
18:07ч. След пристигането му беше извършена проверка за техническата му изправност и 
дали файла се чете. 
г-н Б. Миланов обвини комисията, че възпрепятстваме регистрацията му за участие в 
изборите. 
С цел избягване усложняването на обстановката в ОИК – Русе бе повикан представител на 
служба КООРС. 
  След проведени дебати ОИК – Русе се обедини около следното: В закона пише, че 
крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в 
изборите за общински съветници и кметове е 22.09.2015г., в тази връзка може да приемем, 
че подписката е предадена в срок. Същата ще бъде предадена за проверка в ТЗ ГРАО 
сутринта на 23.09.2015г. от тук следва, че ОИК – Русе трябва да регистрира г-н Б. Миланов 
за участие в изборите за общински съветници като съгласно чл.418 ал.5 от ИК след 
извършена проверка, ако не са на лице регистрираните подписи регистрацията му се 
заличава. 
          Гласували:       за - 11         против -  0              
         Решение № 144-МИ/22.09.2015 г.  
 
След подадено заявление от Надя Милчева Маринова, че не може да изпълнява функциите 
си на технически сътрудник на ОИК, комисията с Решение № 145 МИ/НР/22.09.2015 ОИК 
– Русе допълва свое Решение № 9-МИ/НР/08.09.2015г. като приема за технически 
сътрудници Радостина Красимирова Димова   и  Илиян Хинков Хинков 
         Гласували:       за - 11         против -  0              
 
    С вх.№ 160/22.09.2015 г. бе подадено от г-н Б. Миланов молба искане до ЦИК чрез ОИК 
– Русе за удължаване срока за регистрацията му за общински съветник. 
   Молбата е изпратена незабавно по е-mail на ЦИК. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 20:00ч. 

 
 

 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       
                       Асен Станчев 
 
 

           СЕКРЕТАР 
           Десислава Дивчева   
. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


