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П Р О Т О К О Л   № 32 
 
 Днес, 17.10.2015 г. от 16:00 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Йордан Димитров, Тодорина 
Михайлова, Кинчо Камбуров, Александър Корфонозов,  Наталия Маринова, Елица 
Куманова, Ибрям Гаваз. 
 
 Отсъстващи: Боряна Рускова, Стефан Бонев, Севил Караманова, Невяна Станчева. 
 
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред:            
           1. Разглеждане на жалби, заявления и входяща кореспонденция. 
                  2.Разни 
 
По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилите 
жалби, заявления и входящата кореспонденция . 

 
- вх. № 240/ 16.10.2015 г. заявление  от ПП „БДЦ” относно  публикуване в 
регистъра на упълномощените представители. 
При извършената проверка е установено, че един от кандидатите е 
регистриран като застъпник, поради което трябва да отпадне.     

                        При проведеното гласуване се получи следния резултат:                         
 ЗА –   9  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
                        Приема се решение № 184-МИ  от 17.10.2015 г.   

 
- вх. № 250/ 17.10.2015 г. жалба от Емил Николов Милушев упълномощен 
представител на ПП ГЕРБ за това, че са разлепени агитационни материали 
на ПП „АБВ” на места, които не са от изброените в заповедта на кмета на 
Община Русе. 
Асен Станчев: Да гласуваме решение, с което жалбата да се изпрати на кмета 
на Община Русе за премахване на агитационните материали. 

                        При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА –  9  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
                         Приема се решение № 185-МИ  от 17.10.2015 г.   
 

- вх. № 251/ 17.10.2015 г. заявление  от Емил Николов Милушев упълномощен 
представител на ПП ГЕРБ  за извършване промени в съставите на СИК.                

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 9  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 186-МИ/НР  от 17.10.2015 г. 

 



- вх. № 252/17.10.2015 г. заявление от Любомир Владимиров Владимиров  
упълномощен представител на ПП „АТАКА”  за регистрация на 173 
застъпници за общински съветници. 
При извършената проверка за 8 от тях са установени нарушения. 
Гинка Цанева Костова - повтаря се в списъка с различни имена. 
Даниела Георгиева Димитрова – изчаква се проверка за представител. 
Десислав Красенов Костадинов - изчаква се проверка за представител. 
Ивайло Борисов Георгиев – член на ОИК Бяла. 
Милка Михайлова Пенева - повтаря се в списъка с различни имена. 
Мирослава Денчева Георгиева – регистрирана  за застъпник от БДЦ. 
Радосветла Илиева Динкова - регистрирана  за застъпник от БСП. 
Ралица Панайотова - регистрирана  за застъпник от БДЦ. 
По тази причина могат да бъдат регистрирани само 165 от предложените 
лица. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат:                         
 ЗА –   9  гласа 

                        ПРОТИВ –  няма  
      Приема се решение № 187-МИ/НР  от 17.10.2015 г. 
 
- вх. № 253/17.10.2015г. Сигнал за нарушение от Иво Борисов относно 
неправомерно залепени агитационни материали на коалиция „Българската 
левица” и МК  „Бъдеще за Русе”. 
Сигнала за нарушение трябва да се препрати по компетентност на кмета на 
Община Русе за премахване на агитационните материали. 

                        При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 9  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение №  188-МИ  от 17.10.2015 г. 
 

 
 
По точка 2: Без предложение. 
 
     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 16:50 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Илиян Хинков 
 
    
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


