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П Р О Т О К О Л   № 30 
 
 Днес, 15.10.2015 г. от 17:30 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Йордан Димитров, Невяна 
Станчева, Тодорина Михайлова, Ибрям Гаваз, Кинчо Камбуров, Александър Корфонозов, 
Стефан Бонев, Наталия Маринова, Елица Куманова.  
 
 Отсъстващи: Боряна Рускова, Севил Караманова 
 
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред:            
           1. Разглеждане на входяща кореспонденция. 
                  2.Разни 
 
По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с входящата 
кореспонденция . 

- вх. № 226/ 15.10.2015 г. писмо от Община – Русе за почистени агитационни 
материали, поставени на неразрешени места. 

      За сведение. 
 
- вх. № 227/ 15.10.2015 г. писмо от кмета на Община - Русе, относно 22 
избирателни секции и адресите им,  с лесен достъп до тях, в които да 
гласуват избиратели с нарушено здраве. 

 Асен Станчев: Предлагам да гласуваме за така определените избирателни                   
секции.  
Десислава Дивчева: Според избирателният кодекс трябва да се посочи избирателна секция 
на първия етаж и с най-малко гласоподаватели в нея. 
Стефан Бонев: Предлагам да се гласуват двете предложения. 

За предложените в писмото на Община - Русе избирателни секции се                           
получи следния резултат : 

                         ЗА –  10 гласа 
                         ПРОТИВ – 1 Десислава Дивчева 
                         Приема се решение №  172-МИ/НР  от 15.10.2015 г.   

 
- вх. № 228/ 15.10.2015 г. писмо от Областния управител за определяне 
помещенията за съхраняване на избирателните бюлетини. 

                         За сведение. 
 

- вх. № 229/ 15.10.2015 г. жалба от Галин Григоров кандидат за общински 
съветник от МК „ПАТРИОТИТЕ- ВМРО” 

   Асен Станчев: Това в същност е писмо свързано с предишна жалба за  поставени 
агитационни материали върху трафопост. Със сегашното писмо те искат кмета на 
Общината да им посочи свободни места за поставяне на агитационни материали. 
Предлагам да гласуваме да изпратим писмото по компетентност на кмета на Общината. 



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

 - вх. № 230/ 15.10.2015 г. Заявление от ПП ГЕРБ за промяна в СИК. 
                       При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
                       ЗА –  11 гласа 
                       ПРОТИВ – няма 
                 Приема се решение №  173-МИ/ 15.10.2015 г. 
 

- вх. № 231/15.10.2015 г. заявление от БСП за регистриране на застъпници на 
кандидатите за кмет и общински съветници. 

                При проведеното гласуване за регистриране на застъпниците се получи следния 
резултат: 
                ЗА –  8 гласа 
                ПРОТИВ – 3 Александър Крфонозов, Йордан Димитров, Кинчо Камбуров 
          Приема се решение № 174-МИ/ 15.10.2015 г. За регистриране на 155 застъпника 
и отказва регистрацията на посочения под номер 92 Илко Иванов Малаков, поради 
причина изчакване проверка за наблюдател.   
 
              - вх. № 232/ 15.10.2015 г. Заявление от БСП за промяна в СИК. 
                При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
                ЗА –  11 гласа 
                ПРОТИВ – няма 
          Приема се решение №  175-МИ/ 15.10.2015 г. 
 
По точка 2: Без предложения. 
 
     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18:00 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Илиян Хинков 
 
    
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


