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П Р О Т О К О Л   № 19 
 
 Днес, 28.09.2015 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, Севил Караманова, Александър Корфонозов, Елица Куманова 
 

Отсъстващи: Няма 
  
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК 
при следния дневен ред: 

1. Входяща кореспонденция: 
1.1 Вх. № 173/26.09.2015 г. Искане от Бисер Миланов за допуснати 

технически грешки. 
1.2 Вх. № 174/26.09.2015 г. Искане до ГРАО да се предоставят данни по 

Закона за достъп до обществена информация. 
1.3 Вх. № 175/26.09.2015 г. Допълнение към вх. № 173/26.09.2015 г. от 

Бисер Миланов. 
1.4 Вх. № 176/26.09.2015 г. Писмо до ЦИК относно искане  и заявление за 

достъп до обществена информация от Бисер Миланов. 
1.5 Вх. № 177/26.09.2015 г. Искане от Бисер Миланов за произнасяне по 

жалба вх. № 173/26.09.2015 г.  
1.6 Вх. № 178/ 27.09.2015 г. Жалба-искане от Юлия Маркова за издигане на 

независим кандидат Бисер Миланов. 
1.7 Вх. № 179/27.09.2015 г. Писмо до ЦИК във връзка с жалба за подкрепа 

регистрацията на независим кандидат. 
1.8 Вх. № 180/27.09.2015 г. Искане на Юлия Маркова за обжалване на 

решение 150 МИ/25.09.2015 г. до ЦИК. 
1.9 Вх. № 181/27.09.2015 г. Искане на Бисер Миланов за обжалване на 

решение 150 МИ/25.09.2015 г. 
1.10 Вх. № 182/28.09.2015 г. Писмо от ЦИК относно печатниците, които ще 

отпечатват бюлетините. 
1.11 Вх. № 183/28.09.2015 г. Искане на Бисер Миланов до ГРАО  чрез ОИК – 

Русе. 
2. Отмяна на решение № 147 МИ от 23.09.2015 г. 
3. Разни: 

3.1 Утвърждаване на седмичен график. 
3.2 Обсъждане решението на ЦИК за 24 часови дежурства от ОИК . 
 

      По точка 1 : Председателят запозна членовете на ОИК с входящата 
кореспонденция получена и регистрирана  през периода 26.09 – 28.09.2015 г. 
 



      По точка 2 : Подложено бе на гласуване отмяната на решение № 147 МИ от 23-
09-2015 г. 
  Гласуваха всички членове на ОИК, както следва : 

- за отмяна 12 
- против 1 г-н Кинчо Камбуров` 

            Прие се решение № 151 МИ от 28.09.2015 г. 
 

      По точка 3 :  
  3.1 Асен Станчев предложи седмичен график за периода 28.09. – 
04.10.2015 г. съответно от 09,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа. Членовете на 
ОИК бяха разпределени в съответните дежурства по графика, който бе приет и 
утвърден. 
  3.2 Председателят  запозна членовете на ОИК с решението на ЦИК за 
преминаване към денонощен график за дежурство. Предложи да се отправи 
писмено запитване до ЦИК, за условията при които ще се провеждат дежурствата, 
периода на предстоящите дежурства и дали ще се заплащат. 
  Направени бяха следните изказвания: 
  Йордан Димитров : Дежурните трябва да разполагат с всички 
документи и целия софтуер, за да могат да дават компетентни отговори, по всяко 
време на денонощието. Това решение на ЦИК е взето прибързано и не достатъчно 
обмислено и обосновано. 
  Предложението на председателя за отправяне запитване до ЦИК по 
повод на денонощните дежурства се прие единодушно, като се предложи в него да 
се поставят следните въпроси: 

- какви функции ще изпълняват дежурните и какви компетенции ще 
им се възлагат; 

- кога дежурните ще се възстановяват ; 
- как ще бъдат компенсирани; 
- каква е същността на дежурствата; 
- какво налага провеждането на денонощни дежурства и др. 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18,30 часа. 
 
 
 

   
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                       Асен Станчев           Илиян Хинков 
 
    
    СЕКРЕТАР 

           Десислава Дивчева   


