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П Р О Т О К О Л   № 31 
 
 Днес, 16.10.2015 г. от 18:00 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,  
Наталия Маринова, Елица Куманова, Севил Караманова.  
 
 Отсъстващи: Боряна Рускова, Стефан Бонев 
 
 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. № 227/ 15.10.2015 г. писмо от кмета на Община - Русе, относно 22 
избирателни секции и адресите им,  с улеснен достъп до тях, в които да 
гласуват избиратели с нарушение в зрението или затруднения в 
предвижването. 

 Асен Станчев: Във връзка с това писмо предлагам да гласуваме решение за мерките 
позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да 
гласуват в изборния ден. 

При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА –  10 гласа 

                        ПРОТИВ – 1 Десислава Дивчева срещу точка 1 от решението, във връзка с 
чл.10 от ИК. 
                        Приема се решение №  176-МИ  от 16.10.2015 г.   

 
- вх. № 233/ 16.10.2015 г. писмо от ЦИК относно изключване на заснемащи 
устройства в изборните помещения и контрола от страна на ОИК. 
Да се изпрати на община Русе за предприемане на адекватни мерки. 
 

- вх. № 234/ 16.10.2015 г. писмо от ЦИК относно решение № 2608-МИ/НР от     
15.10.2015 г. за начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с 
номера при гласуването на изборите. 

                        За сведение и изпращане в община Русе за предоставяне на СИК. 
 

- вх. № 235/ 16.10.2015 г. писмо от ЦИК относно решение № 2558-МИ/НР от 
12.10.2015 г. допълнено и поправено с решение  №2595-МИ/НР от 
14.10.2015г. за определяне реда за образуване на избирателни секции и 
съставяне избирателни списъци в специализирани институции.    

                         За сведение. 



- вх. № 236/ 16.10.2015 г. заявление от „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ” за смяна на 
членове на СИК. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА –  11  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма 
                        Приема се решение №  177-МИ/НР  от 16.10.2015 г.   

 
- вх. № 237/ 16.10.2015 г.и вх. № 242/ 16.10.2015 г. заявления от ДПС за смяна 
на членове на СИК. 
При проведеното гласуване за общо решение се получи следния резултат :                         
ЗА –  11  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма 
                        Приема се решение №  178-МИ/НР  от 16.10.2015 г.   

 
- вх. № 238/ 16.10.2015 г. писмо от ЦИК относно приемането и съхранението 
на отпечатаните бюлетини в изпълнение на решение  № 2363-
МИ/26.09.2015г.               

      За сведение. 
 
- вх. № 240/ 16.10.2015 г. заявление  от ПП „БДЦ” относно  публикуване в 
регистъра на упълномощените представители.     
Отлага за проверка и приемане на решение. 

 
- вх. № 241/ 16.10.2015 г. предложение от КП Реформаторски блок за замени в 
състава на СИК.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА –  11  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма 
                        Приема се решение №  179-МИ/НР  от 16.10.2015 г.   

 
- вх. № 243/ 16.10.2015 г. и вх. № 246/ 16.10.2015 г. писмо от ЦИК за 
организацията на получаването на бюлетините от печатниците и 
координиране на действията на ОИК с областната администрация, свързано 
с транспортиране и съхранение на бюлетините. 

      За сведение. 
 
- вх. № 244/ 16.10.2015 г. писмо от Бисер Георгиев Миланов с поставени 7 
въпроса към ОИК Русе.  
Комисията взе решение да му бъдат дадени следните отговори: 

 
 1.Лице, определено да гласува в секция по постоянен или настоящ адрес, възможно 
ли е да гласува в друга секция с уведомление? 

Гласуването в изборите за общински съветници и кметове и при произвеждане на 
националния референдум, се извършва по избирателни списъци, изготвени по постоянните 
адреси на избирателите. 

В случай, че избирателят има постоянен и настоящ адрес в различни населени 
места, той може да заяви желанието си за гласуване по настоящ адрес, като подаде 
заявление в общината по настоящ адрес, в срок до 10.10.2015 г. Това право е на лице за 
избирателите, които са пребивавали на настоящия адрес повече от 6 месеца преди датата 
на изборите.  



Лицата подали заявления за гласуване по настоящ адрес, попадат в списъка на 
заличените лица в секцията им по постоянен адрес. Липсва правна възможност за 
гласуване в друга секция с уведомление. 

2.Възможно ли е да се гласува с пълномощно от друго лице и ако да, трябва ли да е 
нотариално заверено?  

Съгласно чл. 10 от Конституцията на Република България, изборите, националните 
и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно 
право с тайно гласуване, поради което правото на глас не може да бъде упражнено чрез 
пълномощник.   

3. Възможно ли е лица да бъдат застъпници в населено място, различно от това по 
постоянен или настоящ адрес? 

Изборното законодателство не предвижда забрана застъпниците да бъдат от 
населено място, различно от мястото на което е техния постоянен или настоящ адрес.   

4. Възможно ли е лица, придобили постоянен или настоящ адрес след 24.04.2015г. 
да бъдат застъпници или наблюдатели? 

Няма пречка, лицата, които са променили техния постоянен или настоящ адрес след 
24.04.2015г. да бъдат застъпници. Що се отнася до наблюдателите, то те са лица, 
представители на неправителствени организации визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК 
и регистрирани от ЦИК по реда на същия кодекс.   

5. Български граждани, временно пребиваващи в чужбина с настоящ или постоянен 
адрес на територията на Община Русе ( шофьори, екскурзианти и т.н. ) през изборния ден 
могат ли да гласуват на местни избори, съответно как и къде? 

Българските граждани временно пребиваващи в чужбина, не могат да упражнят 
правото си на глас в изборите за общински съветници и кметове, тъй като при провеждане 
на местни избори, секционни избирателни комисии извън страната не се разкриват.   

6. Носи ли наказателна отговорност председател на СИК, който не е заверил с 
подписа си, лице което е гласувало в определена секция и каква наказателна отговорност 
носи? 

Секционната избирателна комисия е колективен орган. Всички нейни членове  са 
длъжностни лица и в изборния ден и носят съответната отговорност. 

7.Лица, за които имаме данни, като видео и снимков материал, че са гласува ли 
повече от един път съответно в една и съща секция, кой и каква наказателна отговорност 
би следвало да носи? 

След приключване на изборния ден се извършва проверка, за това дали едно лице е 
гласувало повече от веднъж. 

 
- вх. № 245/ 16.10.2015 г. приемо-предавателен протокол между Областна 
администрация  Русе и ОИК Русе за получени 8 кашона с избирателни 
списъци.   

      За сведение. 
 
- вх. № 247/ 16.10.2015 г. заявление от ПП АБВ за замяна на членове от  
състава на СИК.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА –  11  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма 
                        Приема се решение №  180-МИ/НР  от 16.10.2015 г.   
 
Поради неотложни причини Елица Куманова напусна заседанието на ОИК Русе. 

 



 
- вх. № 248/ 16.10.2015 г. заявление от Коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 
за замяна  на членове на СИК.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА –  10  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма 
                        Приема се решение №  181-МИ/НР  от 16.10.2015 г.   

 
- вх. № 249/ 16.10.2015 г. заявление ПП АТАКА за замяна  на членове на СИК.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА –  10  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма 
                        Приема се решение №  182-МИ/НР от 16.10.2015 г.   
 

- вх. № 239/ 16.10.2015 г. заявление за регистрация на 191 застъпника от ПП 
Български Демократичен Център - БДЦ.  
При извършената проверка в Информационно обслужване Русе е установено 
че има допуснати грешки при 3 от посочените лица: 
Тодорка Иванова Карабурова – регистрирана, като застъпник на друга 
политическа сила. 
Анка Стефанова Петрова – изчаква проверка за анкетьор. 
Атанас Цонев Цонев – кандидат на БДЦ регистриран в ОИК Русе. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА –  10  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма 
                        Приема се решение №  183 - МИ от 16.10.2015 г.   
 
По точка 2: Приет е график за дежурства на членовете от ОИК Русе  за периода 
19.10.2015г. до 25.10.2015г. 
 
     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 19:20 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Илиян Хинков 
 
    
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


