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П Р О Т О К О Л   № 27 
 
 Днес, 11.10.2015 г. от 17:00 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Ибрям 
Гаваз, Кинчо Камбуров, Александър Корфонозов, Стефан Бонев, Наталия Маринова, 
Елица Куманова, Невяна Станчева, Десислава Дивчева, Севил Караманова 
 
 Отсъстващи: Боряна Рускова 
   
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК- Русе 
при следния дневен ред:            
        
                  1.  Входяща кореспонденция 
                  2.  Разни 
 
                  По точка 1: Председателят на комисията Асен Станчев запозна членовете на 
ОИК – Русе с входящата кореспонденция . 
 
    - вх. № 206/ 09.10.2015 г. писмо от Военноокръжна прокуратура – Сливен, 
относно указания за организация на работа и осъществяването на контрол за 
законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори и референдуми.  
      За сведение. 
 

- вх. № 207/ 09.10.2015 г. писмо от ЦИК с приложен график за провеждане на 
обучения по повод изборите за общински съветници и кметове на 13.10.2015 г. 
от 14 часа.  

               Асен Станчев: Предлагам в посочения ден след обяд да отпаднат  дежурствата от 
членовете на ОИК – Русе.  
      За сведение. 
 
             - вх. № 208/ 09.10.2015 г. писмо от зам. министър-председателя по европейските 
фондове и икономическата политика, относно организационно-техническата подготовка на 
изборите.  
                За сведение. 
 
               - вх. № 209/ 09.10.2015г. предложение от Патриотичен фронт за член на ПСИК  
               Асен Станчев: Ще помоля всеки член на комисията да информира партията от 
която е предложен за необходимостта да бъдат представени предложения за членове, 
които ще бъдат в ПСИК.  
        За сведение. 
     
             - вх. № 210/ 09.10.2015 г. писмо от областния управител на област Русе, относно 
организиране на обучение на 13.10.2015 г.  
                   За сведение. 
 
             - вх. № 211/ 09.10.2015 г. предложение за промени в СИК от квотата на БСП  



Асен Станчев: Предлагам да се гласува и приеме решение във връзка с писмо вх. № 
211/09.10.2015 г. на БСП, за промени в съставите на СИК . 
                   При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
                   ЗА –  12 гласа 
                   ПРОТИВ – няма 
        Приема се решение №  161-МИ/НР-11.10.2015 г.   
 
             - вх. № 212/ 10.10.2015 г. предложение от ДПС за подвижните СИК   
                   За сведение. 
 
             - вх. № 213/ 11.10.2015 г. заявление за регистрация на застъпници на кандидатска 
листа за изборите за кмет на община от МК „Патротите – ВМРО” . 
Асен Станчев:  Да бъде  изпратен списък в структуриран вид за проверка след което да се 
гласува решение. 
                 За сведение. 
 
              - вх. № 214/ 11.10.2015 г. писмо от „Патриотичен фронт” за замяна на член на 
СИК. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
                   ЗА –  12 гласа 
                   ПРОТИВ – няма 
        Приема се решение №  162-МИ/НР-11.10.2015 г.   
 
              - вх. № 215/ 11.10.2015 г. писмо от ПП „ДПС” за замяна на членове на СИК. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
                   ЗА –  12 гласа 
                   ПРОТИВ – няма 
        Приема се решение №  163-МИ/НР-11.10.2015 г.   
 

- вх. № 216/ 11.10.2015 г. жалба от Емил Николов Милушев упълномощен 
представител на ПП  ГЕРБ за неправомерно разпространени агитационни 
материали. 

Асен Станчев:  Да се гласува за изпращане на жалбата до кмета на Община Русе за 
премахване на агитационните материали. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
                   ЗА –  12 гласа 
                   ПРОТИВ – няма 
        Приема се решение №  164-МИ/НР-11.10.2015 г. 
 

- вх. № 217/ 11.10.2015г. писмо от ЦИК във връзка с допусната техническа 
грешка в Методическите указания приети с Решение № 2525-МИ/НР-08.10.15г. 

                   За сведение. 
 
    По т.2 Разни  
    Без предложение. 
                
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Радостина Димова 
 
    
    СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


