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П Р О Т О К О Л   № 34 
 
 Днес, 20.10.2015 г. от 17:30 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Йордан Димитров, Кинчо 
Камбуров, Невяна Станчева, Александър Корфонозов, Стефан Бонев, Ибрям Гаваз,  
Наталия Маринова. 
 
 Отсъстващи: Боряна Рускова, Тодорина Михайлова, Севил Караманова, Елица 
Куманова 
 
 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. № 257/ 19.10.2015 г. заповед на кмета на Община Русе, с която се 
разпорежда за помещения за секциите с подвижна избирателна кутия, както 
и транспортни средства и шофьор. 
За сведение. 
 

- вх. № 258/ 19.10.2015 г. постъпи заявление от Реформаторски блок за 
промени в СИК. 

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

                         ПРОТИВ – няма  
                         Приема се решение № 191-МИ/НР  от 20.10.2015 г.   
 

- вх. № 259/ 19.10.2015 г. писмо с приложена заповед  от Център за психично 
здраве относно разкриване на избирателна секция в центъра.                        
За сведение. 

 
-    вх. № 260/ 19.10.2015 г. писмо от Областна дирекция на МВР с 
приложени копия от образци на  удостоверения, които ще бъдат издавани от 
МВР. Да се изпратят на Община Русе за прилагане към чувалите с изборните 
книжа. 

         
                 -    вх. № 261/ 19.10.2015 г. заявление за регистриране на застъпници на    

кандидатска листа за общински съветници на изборите от Реформаторски 
блок. След извършената                 



                       проверка от „Информационно обслужване“ АД са установени нередности        
за 2 от лицата посочени в списъка: Чавдар Георгиев Цанев и Иванка 
Стоилова Крумова.   

      Асен Станчев: Във връзка с констатираното от проверката, предлагам да 
гласуваме за 173 от лицата в списъка.                           

                       При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
                       ЗА –  9  гласа 
                       ПРОТИВ – няма  
                       Приема се решение № 192-МИ от 20.10.2015 г.   
 
                      -    вх. № 262/ 19.10.2015 г. заявление от доктор Ивелин Йоцов – управител на          
                   „ МБАЛ МЕДИКА РУСЕ“ за разкриване  на избирателна секция.  
                  Да се уведоми  ръководството да издаде заповед за разкриване на СИК.   
 

   -    вх. № 263/ 19.10.2015 г. писмо от Областна администрация във връзка с 
получено писмо с № 03-11-156/16.10.2015г. от Главния секретар на               
Министерски съвет с препращане на писмо с изх. № МИ-03-211/16.10.2015г. 
от Председателя на ЦИК.Необходимо е да бъде предоставена информация на 
ЦИК за лицето за контакт по въпросите за транспортирането след изборния 
ден/ деня на гласуване за предаване на изборните книжа и материали. 

           За сведение. 
 

 -  вх. № 264/ 19.10.2015 г. писмо от ЦИК с приложено копие от решение № 
634-НС/МИ от 22.07.2015 г. по което ОИК да приеме решение за одобряване 
на образец на бланка – чернова, за отчитане на преференциите от 
гласуването за общински съветници. 
       Протоколно решение: ОИК утвърждава бланката за отчитане на      
преференции съгласно решение № 634-НС/МИ от 22.07.2015 г. на ЦИК и я 
предоставя на Община Русе. 

 
- вх. № 265/ 19.10.2015 г. писмо от Областна администрация – Русе, относно 
лицата които ще получават хартиени бюлетини за изборите за общински 
съветници и кметове на 25.10.2015 г. 
За сведение.  

 
- вх. № 266/ 19.10.2015 г. писмо от Областна администрация – Русе, относно 
упълномощаване от ОИК на двама членове от комисията за приемане на 
хартиените бюлетини и подписване на приемо-предавателните протоколи.  
За сведение.  
 

- вх. № 267/ 19.10.2015 г. писмо от ЦИК, регистрирано под № 264/ 19.10.2015 
г., по което ОИК – Русе е взела протоколно решение. 
 

- вх. № 268/ 19.10.2015 г. заповед на кмета на община Русе, заведена под № 
257/ 19.10.2015 г. за сведение.    

 
- вх. № 269/ 19.10.2015 г. писмо от ЦИК, относно декларациите, които е 
необходимо да подават членовете на СИК.  
Да се предаде на Община Русе.  

 



- вх. № 270/ 19.10.2015 г. писмо от Ирина Попова за залепени агитационни 
материали на Коалиция на българската левица и Коалиция бъдеще за Русе на 
неразрешени за целта места, с приложен снимков материал.  
Асен Станчев:Материалите да се изпратят по компетентност на кмета на 
община Русе. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  9  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 201-МИ от 20.10.2015 г.   

 
- вх. № 271/ 20.10.2015 г. писмо от ЦИК, с приложено удостоверение за 
легитимация на лицата, намиращи се в места за изтърпяване на наказание 
лишаване от свобода и задържане.  
За сведение. 
 

- вх. № 272/ 20.10.2015 г. писмо от ЦИК, относно поправяне за допусната 
техническа грешка в Методически указания за ОИК, част II.   
За сведение.  
 

- вх. № 273/ 20.10.2015 г. и вх. № 281/ 20.10.2015 г.  заявления от ДПС за 
промени в СИК. 
При проведеното общо гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  9  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 193-МИ/НР от 20.10.2015 г.                   

  -  вх. № 274/20.10.2015 г. жалба от Мариян Йорданов Димитров, в която са 
изложени твърдения за унищожени и заличени предизборни агитационни 
материали, поставени на 16.10.2015 г., 17.10.2015 и 19.10.2015 г., на 
триъгълни информационни колони, намиращи се на централния площад до 
комплекс „ЕВАНС“,  сладкарница „Неделя“, паркинга на хотел „Дунав“. 

       В същата жалба е направено искане Общинска избирателна комисия Русе да 
предприеме действия за опазване предизборните агитационни материали на 
МК „Бъдеще за Русе“, защити правото на коалицията да ползва 
информационните колони и агитационни табла, като установи 
извършителите и приложи съответните правни норми. Направено е искане за 
изискване от Община Русе на видеозаписите от охранителните камери и 
предоставянето им на ОД на МВР за установяване на извършителите. 

      Асен Станчев: Считам, че в Изборния кодекс липсва правно основание 
общинска избирателна комисия да изисква записи от охранителни камери, тя 
не разполага с правомощия да опазва агитационни материали, да извършва 
действия по разследване.  

      Що се отнася до искането да бъдат изискани записите от охраните и 
предоставянето им на  ОД на МВР за установяване на извършителите, то 
същото би представлявало упражняване на чуждо право, в случая право на 
жалба до правоохранителните органи, което считам за недопустимо. 

      Десислава Дивчева: На основание чл. 183, ал. 5 и чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, 
ОИК Русе има право да поиска от служба КООРС записите от посочените в 
жалбата камери. Считам, че след като имаме прецедент да поискаме 
информация по жалба, без да посочваме правно основание, няма пречка да го 



направим още един път. Моля председателя да подложи на гласуване 
искането за изискване на видеоматериалите от КООРС. 

 
Поради неотложни причини Стефан Бонев напусна заседанието на ОИК – 
Русе. 
 
Асен Станчев: Който е съгласен с направеното предложение да гласува: 
ЗА – Десислава Дивчева, Наталия Маринова, Александър Корфонозов, 
Кинчо Камбуров. 
ПРОТИВ – Асен Станчев, Йордан Димитров, Невяна Станчева, Ибрям Гаваз. 
Предвид липсата на необходимото мнозинство е налице е решение за 
отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК – Решение № 194 – 
МИ/20.10.2015 г.  

 
-     вх. № 275/ 20.10.2015 г. жалба от Мариян Йорданов Димитров за това, че 
на 19.10.2015 г. в 12:50 ч. на спирката на градския транспорт на бул. „Цар 
Освободител“  пред спортна зала „Булстрад Арена“ е възникнал скандал по 
повод поставени предизборни материали между Бойко Никифоров – 
представляващ МК „Бъдеще за Русе“ и Стефан Бояджиев – управител на 
фирма „Стефани 1982“ ЕООД. В тази връзка са се намесили служители на 
ОД на МВР – Русе.  
Асен Станчев: Предлагам да се изиска информация за изложените в жалбата 
твърдения за нарушения на ИК от Районна прокуратура – Русе.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  8  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Да се подготви и изпрати писмо с приложени материали от жалбата до 
Районна прокуратура – Русе.  
 

- Асен Станчев: Предлагам да приемем решение за подписване на протоколи, 
пликове и предаване на изборни книжа, като за това да са упълномощени 
всички членове на ОИК - Русе.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  8  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 195-МИ/НР от 20.10.2015 г. 
                   

- вх. № 276/ 20.10.2015 г. заявление от ПП ГЕРБ за извършване промени в 
съставите на СИК. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  8  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 196-МИ/НР от 20.10.2015 г.         
 

- вх. № 277/ 20.10.2015 г. заявления от ПП ГЕРБ за регистрация на застъпници 
за изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  8  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 197-МИ от 20.10.2015 г.     



 
- вх. № 278/ 20.10.2015 г. заявление от ПП ГЕРБ за регистрация на шест 
заместващи застъпници в изборите за кмет на община, общински съветници 
и кмет на кметства.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  8  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 198-МИ от 20.10.2015 г.          
 

- вх. № 279/ 20.10.2015 г. заявление от Галин Григоров – упълномощен 
представител на коалиция „Патриотичен фронт“ за промяна в състава на 
СИК в община Русе.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  8  гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 199-МИ/НР от 20.10.2015 г.                   
          

- вх. № 280/ 20.10.2015 г. заявление за регистрация на застъпници на 
кандидатска листа за кмет на община Русе.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
   ЗА –  8 гласа 
   ПРОТИВ – няма  
   Приема се решение № 200-МИ от 20.10.2015 г.   
 

- вх. № 282/ 20.10.2015 г. писмо от „Алфа Рисърч“ ООД, с което уведомява 
ОИК – Русе, че с решение № 2610-МИ/НР/15.10.2015 г. на ЦИК  са 
регистрирани да извършват социологически проучвания в изборния ден на 
25.10.2015 г.  
За сведение.  
                 
                  

 
По точка 2:   
  Без предложения. 
 
      Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 19:50 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев      Илиян Хинков 
 
    
 СЕКРЕТАР: 
              Десислава Дивчева   


