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ПРОТОКОЛ № 5/10.09.2015г. 
 

 
 Днес, 10 септември 2015 г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание 

на ОИК Русе при следния дневен ред: 
 
1. Назначаване на технически сътрудници 
Докладва: Асен Станчев 
 
2. Разглеждане на подадени заявления за регистрация в изборите за общински 

съветници и кметове и разглеждане на входяща кореспонденция. 
Докладва: Асен Станчев 
 
3. Разни 
 
ПРИСЪСТВАТ: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Александър Корфонозов 

Йордан Димитров, Стефан Бонев, Кинчо Камбуров, Ибрям Гаваз, Елица Вълчева – 
Куманова,  Наталия Маринова,  Тодорина Михайлова и Боряна Рускова. 

 
ОТСЪСТВАТ: Невяна Станчева и Севил Караманова 
 
Заседанието е открито в 17.30ч. и председателствано от Асен Станчев – председател 

на комисията.  
Протоколът се води от Елица Куманова. 
 
Председателят Асен Стачев откри заседанието на ОИК Русе при наличие на 

изискуем кворум. Запозна присъстващите членове на комисията с проекта за дневен ред. 
Няма допълнения към предложения проект за дневен ред, който беше приет 

единодушно. 
 
Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 
 
     По т.1 от дневния ред 
Председателят Асен Станчев докладва, че в ОИК са постъпили две кандидатури за 

технически сътрудници – Надя  Милчева Маринова и Ренял Руждиева Мустафова. Г-жа 
Маринава и г-жа Мустафова се представиха лично пред ОИК. А г-жа Десислава Дивчева – 
Секретар на ОИК ги запозна с техните задължения. Председателят Асен Станчев предложи 
да бъдат назначени двете кандидатки на граждански договор до обявяване на резултатите 
от изборите. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
 
Приема се Решение № 17-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе. 
 
 



     По т.2 от дневния ред 
Постъпило е заявление с вх. №19/10.09.15г. за регистриране на инициативен 

комитет за издигане на Бисер Миланов за независим кандидат за общински съветник в 
изборите за общински съветници в община Русе на 25.10.2015г. Към заявлението са 
приложени изискуемите от разпоредбите на Изборния кодекс документи. От тях е видно, 
че тримата членове на инициативния комитет са същите членове на инициативен комитет, 
с който се издига кандидатурата на Бисер Миланов за независим кандидат на кмет на 
Община Русе, регистриран с Решение № 12-МИ/09.09.2015г. на ОИК Русе. Съгласно 
разпоредбите на ИК и Решение №1550 на ЦИК едно лице може да бъде член само на един 
инициативен комитет. 

Председателят Асен Станчев даде думата за изказвания по въпроса. 
Десислава Дивчева – В Изборния кодекс ясно е записано, че едно лице може да 

бъде член само на един инициативен комитет.  
Стефан Бонев – Всъщност се касае за въпроса дали едно лице може да бъде член на 

повече от един инициативен комитет. 
Кинчо Камбуров – Нека да видим духа на закона, да направим сравнение с 

регистрацията на кандидатите на политическите партии. Няма изрична забрана в този дух. 
Председателят Асен Станчев предложи да се приеме решение за регистриране на 

инициативен комитет за издигане на Бисер Миланов за независим кандидат за общински 
съветник в изборите за общински съветници в община Русе на 25.10.2015г. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 0 против – 11 
 
Приема се Решение № 18-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе 
 
 Постъпило е заявление с вх. №20/10.09.15г.за регистриране на ПП „Български 

демократичен център БДЦ“ за участие в изборите за общински съветници в Община Русе, 
които ще се проведат на 25.10.2015г. Към заявлението са приложени изискуемите от 
разпоредбите на Изборния кодекс документи . 

Председателят Асен Станчев предложи да се приеме решение за регистриране ПП 
„Български демократичен център БДЦ“ за участие в изборите за общински съветници в 
Община Русе, които ще се проведат на 25.10.2015г. Няма възражения и нови предложения. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
 
Приема се Решение № 19-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе 
 
Постъпило е заявление с вх. №21/10.09.15г.за регистриране на ПП „Национален 

фронт за спасение на България“ за участие в изборите за общински съветница в Община 
Русе, които ще се проведат на 25.10.2015г. Към заявлението са приложени изискуемите от 
разпоредбите на Изборния кодекс документи. 

Председателят Асен Станчев предложи да се приеме решение за регистриране на 
ПП „Национален фронт за спасение на България“ за участие в изборите за общински 
съветници в Община Русе, които ще се проведат на 25.10.2015г.. Няма възражения и нови 
предложения. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
 
Приема се Решение № 20-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе 
 
Постъпило е заявление с вх. №21/10.09.15г. за регистриране на ПП „Национален 

фронт за спасение на България“ за участие в изборите за кмет на кметства Мартен, 



Николово, Долно Абланово, Червена вода, които ще се проведат в Община Русе на 
25.10.2015г. Към заявлението са приложени изискуемите от разпоредбите на Изборния 
кодекс документи. 

Председателят Асен Станчев предложи да се приеме решение за регистриране на 
ПП „Национален фронт за спасение на България“ за участие в изборите за кмет на 
кметства Мартен, Николово, Долно Абланово, Червена вода, които ще се проведат в 
Община Русе на 25.10.2015г. Няма възражения и нови предложения. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
 
Приема се Решение № 21-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе 
 
Постъпило е заявление с вх. №22/10.09.15г.за регистриране на ПП „Движение за 

права и свободи“ за участие в изборите за кмет на Община Русе, които ще се проведат на 
25.10.2015г.. Към заявлението са приложени изискуемите от разпоредбите на Изборния 
кодекс документи . 

Председателят Асен Станчев предложи да се приеме решение за регистриране на 
ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за кмет на Община Русе, които 
ще се проведат на 25.10.2015г.. Няма възражения и нови предложения. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
 
Приема се Решение № 22-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе 
 
Постъпило е заявление с вх. №23/10.09.15г. за регистриране на ПП „Движение за 

права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници в Община Русе, които ще 
се проведат на 25.10.2015г. Към заявлението са приложени изискуемите от разпоредбите 
на Изборния кодекс документи . 

Председателят Асен Станчев предложи да се приеме решение за регистриране на 
ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници в 
Община Русе, които ще се проведат на 25.10.2015г.. Няма възражения и нови 
предложения. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
 
Приема се Решение № 23-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе 
 
Постъпило е заявление с вх. №24/10.09.15г. за регистриране на ПП „Движение за 

права и свободи“ за участие в изборите за кмет на кметство Ястребово, Бъзън, 
Семерджиево, Просена, Тетово, Хотанца, които ще се проведат в Община Русе на 
25.10.2015г. Към заявлението са приложени изискуемите от разпоредбите на Изборния 
кодекс документи. 

Председателят Асен Станчев  предложи да се приеме решение за регистриране на 
ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за кмет на кметство Ястребово, 
Бъзън, Семерджиево, Просена, Тетово, Хотанца, които ще се проведат в Община Русе на 
25.10.2015г. Няма възражения и нови предложения. 

Гласували 11 членове на ОИК Русе: за – 11 против – 0 
 
Приема се Решение № 24-МИ/НР -  10.09.2015г.  на ОИК Русе 
 
 
 



По т. 3 разни 
Десислава Дивчева – съгласно Рещение 1550 на ЦИК  банковите сметки се обявяват 

до 5 дни след регистрацията на инициативните комитети. 
По отношение на изготвянето на решенията на нашата комисия следва да се 

изготвят своевременно и удостоверенията на регистрираните политически партии и да се 
дават срещу подпис на упълномощените лица. 

Относно наше решение №16/09.09.2015г. сме посочили 5 цифри от регистрацията 
на кметствата по ЕКАТТЕ. Според мен трябва да се посочат други символи и изписването 
за съответното кметство да изглежда примерно 18-27-09. 

Асен Станчев – Провеждаме консултации с ЦИК по въпроса. 
 
Поради изчерпване на дневния ред Асен Станчев закри заседанието  в 18,30ч. 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Асен Станчев 
 
 
СЕКРЕТАР:  
Десислава Дивчева 


