
О Б Щ И Н С К А    И З Б И Р А Т Е Л Н А   К О М И С И Я   Р У С Е 
 
 
ПРОТОКОЛ № 1 

от проведено заседание на ОИК Русе 
 
 Днес, 05 септември 2015., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на ОИК 
Русе при следния дневен ред: 
 

1. Представяне на членовете на ОИК Русе. 
 
2. Проект на решение, относно приемното време на ОИК Русе и представителството 

на комисията пред медиите с регионален и местен обхват при произвеждане на избори за 
общински съветници и кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Докладва: А. Станчев 
 
3. Проект на решение, относно начина на заседаване и приемане на решения от 

ОИК Русе при произвеждане на местни избори и национален референдум 
Докладва: А. Станчев 
 
4. Проект на решение, относно начина и мястото на обявяване на решенията на 

ОИК Русе , 
Докладва: А. Станчев 
 
5. Входяща кореспонденция  
 
6. Разни 

 
ПРИСЪСТВАТ всички членове на комисията: Асен Станчев, Десислава Дивчева, 

Йордан Димитров, Севил Караманова, Тодорина Михайлова, Наталия Маринова, Невяна 
Станчева, Боряна Рускова, Стефан Бонев, Ибрям Гаваз, Александър Корфонозов, Кинчо 
Камбуров и Елица Вълчева – Куманова. 

 
Заседанието е открито в 11.00 ч. и председателствано от Асен Станчев – 

председател на комисията.  
Протоколът се води от Тодорина Михайлова. 

 
ПРЕДС. А Стачев: Открива заседанието на ОИК Русе при наличие на изискуем 

кворум. Запознава присъстващите членове на комисията с проекта за дневен ред. 
Няма допълнения към предложения проект за дневен ред. 
 
Преминава се към разглеждане на всички точки от дневния ред. 
 
1. Поименно представяне на присъстващите членове на ОИК Русе. 
 
2. Представяне на проект на решение, относно приемното време на ОИК Русе и 

представителството на комисията пред медиите с регионален и местен обхват при 
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и Национален Референдум. 



 
3. Представяне на проект на решение, относно начина на заседаване и приемане на 

решения от ОИК Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и 
Национален референдум 

 
4. Представяне на проект на решение, относно начина и мястото на обявяване на 

решенията на ОИК Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове 
и Национален референдум 

Проектите са подложени на обсъждане. Няма възражения и нови предложения. 
Гласували 13 членове на ОИК Русе: за – 13 против – 0. 
 
Приема се Решение № 1-МИ/НР -  05.09.2015г.  на ОИК Русе. 
 
5.Разглеждане на входяща кореспонденция 
Постъпило е заявление от ПП ГЕРБ за регистрация за участие в местни избори за 

общински съветници. Налице са всички изискуеми документи.ОИК Русе  с Решение № 2-
МИ-05.09.2015 регистрира ПП ГЕРБ за участие в изборите  за общински  съветници. 

Постъпило е заявление  от ПП ГЕРБ за регистрация за участие в местни избори за 
кмет на община Русе.ОИК Русе с Решение №3-МИ -05.09.2015 и единодушно съгласие 
регистрира ПП ГЕРБ за участие в  изборите за кмет на община Русе. 

Постъпило е заявление от ПП ГЕРБ за регистрация за участие за избори за кметове 
на кметства : Мартен, Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Николово, Ново село, Просена, 
Сандрово, Тетово, Хотанца, Червена вода и Ястребово в Община Русе  ОИК Русе 
установи, че са налице всички изискуеми документи и след гласуване регистрира ПП ГЕРБ 
за участие в избори за кметове на горепосочените кметства с Решение № 4 –МИ– 
05.09.2015 г. 

 
6 Разни. 
 
 
Поради изчерпване на дневния  ред  заседанието е закрито от Асен Станчев в 11,45ч 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Асен Станчев 
 
 
СЕКРЕТАР:  
Десислава Дивчева 


