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П Р О Т О К О Л   № 36 
 
 Днес, 22.10.2015 г. от 16:00 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Наталия Маринова, Йордан 
Димитров, Тодорина Михайлова, Кинчо Камбуров, Александър Корфонозов, Боряна 
Рускова, Невяна Станчева, Севил Караманова, Ибрям Гаваз, Стефан Бонев. 
 
 Отсъстващи: Елица Куманова. 
 
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред:            
           1. Разглеждане на предложения и входяща кореспонденция. 
                  2. Разни 
 
По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилите 
предложения и входящата кореспонденция . 

 
- вх. № 291/22.10.2015 г. писмо от Нова ТВ относно искане за информация от 
ОИК – Русе за резултатите от изборите. 
За сведение.  

 
- вх. № 292/22.10.2015 г. писмо от ЦИК с отговорите на най-често задаваните 
въпроси от ОИК. 
За сведение. 
 

- вх. № 293/22.10.2015 г. Писмо с приложена заповед за образуване на секция 
в арест – Русе и избирателни списъци на задържаните лица. 

      За сведение. 
 

- вх. № 294/22.10.2015 г. заявление от Иванка Стойкова Крумова да бъде 
заличена от списъка за застъпници от ПП АТАКА. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА –  12  гласа 
 ПРОТИВ – няма  

                         Приема се решение № 211-МИ  от 22.10.2015г.   
 

- вх. № 295/22.10.2015г. писмо от Административен съд - Русе относно 
указания от окомплектоване на преписките по реда на чл. 459, ал.3 от ИК, вр. 
чл.152 АПК.  
За сведение. 
  

- вх. № 296/22.10.2015 г. заявление за регистрация на 39 застъпници за 
общински съветници, кмет на община и кметове на кметства от Българска 
социалистическа партия.                

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         



 ЗА – 12  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 205-МИ от 22.10.2015 г. 
 
-   вх. № 297/22.10.2015 г. заявление от КП  БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за 
замяна на членове на СИК  в  изборите за общински съветници и кмет на 
община Русе. 
Асен Станчев: При извършената проверка не са констатирани нередности. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 12  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 206-МИ от 22.10.2015 г. 
 
- вх. № 298/22.10.2015г. заявление за застъпници за общински съветници, 
кметове на общини и  кметове на кметства от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ.  

                        Асен Станчев: При извършената проверка е установено че четирима от 
списъка са регистрирани като застъпници в други партии поради което 
предлагам да регистрираме само 50 от всички. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 12  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 207-МИ от 22.10.2015 г. 

  
- вх. № 299/22.10.2015г. заявление за регистрация на 39 представители от ПП 

„Глас народен” с приложен списък.  
                        Асен Станчев: При извършената проверка са установени нередности по        

отношение на 16 от посочените лица: 
                         Владимир Петров Досев – кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Тихомир Николов Тодоров – кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Георги Маринов Георгиев – регистриран за застъпник в ПП АТАКА. 
                         Веселин Йорданов Колицов - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Борислав Колев Тотев - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Емилиян Алексиев Атанасов - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Пламен Венцеславов Иванов - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Калоян Стефанов Василев - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Петя Георгиева Дамадова - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Генка Атанасова Полякова - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Венцислав Венков Великов - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Илко Йорданов Маринов - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Николай Хараламбиев Хараламбиев - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК   

Русе. 
                         Мариета Димитрова Волф - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Антони Милков Томов - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         Лазар Бранимиров Динков - кандидат от ПП  Глас народен в ОИК Русе. 
                         При проведеното гласуване за 23 редовно посочени в списъка 
представители         

         се получи следния резултат:                         
 ЗА – 12  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
                        Приема се решение № 208-МИ от 22.10.2015 г.  

 



- вх. № 300/22.10.2015г. заявление от Емил Милушев относно промени в 
съставите на СИК. 

                        Асен Станчев: При извършената проверка не са констатирани нередности. 
                        При проведеното гласуване се получи следния резултат:                         

 ЗА – 12  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 209-МИ от 22.10.2015 г. 
 

- вх. № 301/22.10.2015г. заявление за регистрация на застъпници на 
кандидатска листа за изборите за общински съветници от ПП Българска 
социалдемокрация. 

                        Асен Станчев: При извършената проверка е установено че петима от списъка 
са регистрирани като застъпници в други партии поради което предлагам да 
регистрираме само 146 от всички. 
 ЗА – 12  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 210-МИ от 22.10.2015 г. 
 
- вх. № 302/22.10.2015г. заявление за регистрация на застъпници на 
кандидатска листа за изборите за кмет на община от МК „ПАТРИОТИТЕ – 
ВМРО” 

      Асен Станчев: При извършената проверка не са констатирани нередности. 
      При проведеното гласуване се получи следния резултат:                         

 ЗА – 12  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 212-МИ от 22.10.2015 г. 
     
- вх. № 303/22.10.2015г. заявление от „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ” относно 
смяна на председател на СИК № 182700132 

      Асен Станчев: При извършената проверка не са констатирани нередности. 
      При проведеното гласуване се получи следния резултат:                         

 ЗА – 12  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 213-МИ от 22.10.2015 г. 
 
-  вх. № 304/22.10.2015г. заявление относно представители на местна коалиция   

„ПАТРИОТИТЕ - ВМРО”. 
      При проведеното гласуване се получи следния резултат:                         

 ЗА – 12  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 214-МИ от 22.10.2015 г. 
 
-  вх. № 305/22.10.2015г. писмо от Областна администрация Русе до ОИК Русе 
за осигуряване присъствие и транспорт на упълномощени членове за 
получаване на допълнително отпечатаните бюлетини за някои кметове на 
кметства посочени в писмото. 
За сведение. 

                      
-  вх. № 306/22.10.2015г. писмо от Областна администрация Русе до ОИК Русе 
за осигуряване присъствие и транспорт на упълномощени членове за 



получаване на допълнително отпечатаните бюлетини за някои кметове на 
кметства посочени в писмото. 
За сведение. 

 
     
По точка 2: Разни. 
                     Десислава Дивчева: Според мен трябва да бъдат преценени часовете за        

провеждане на пресконференции на 25.10.2015г.  
                     Асен Станчев: Пресконференциите ще бъдат съобразени с часовете за графика 

по който СИК ще подават информация.  
                     
                    Разпределение на дежурствата за събота 24.10.2015г.: 
                    от 09:00 до 10:00 ч. - Кинчо Камбуров 
                    от 10:00 до 11:00 ч. – Боряна Рускова 
                    от 11:00 до 12:00 ч. – Тодорина Михайлова 
                    от 12:00 до 13:00 ч. – Ибрям Гаваз 
        
                    Разпределение на дежурствата за неделя  25.10.2015г.: 
                    От 06:00 до 12:00 ч.: Асен Станчев, Стефан Бонев, Наталия Маринова, 

Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров, Ибрям Гаваз и Елица Куманова. 
                   От 12:00 до 18:00 ч.: Асен Станчев, Боряна Рускова, Невяна Станчева, 

Тодорина Михайлова, Йордан Димитров, Севил Караманова и Десислава 
Дивчева. 

    
    
     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 16:40 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Радостина Димова 
 
    
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


