
 
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 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 37 
 
 Днес, 23.10.2015 г. от 14:50 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, Елица 
Куманова 
 
 Отсъстващи: Няма 
 
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред:            
           1. Разглеждане на жалби, предложения и входяща кореспонденция. 
                  2. Разни 
 
По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилите 
предложения и входящата кореспонденция . 

 
- вх. № 308/ 23.10.2015 г. заявление от „МБАЛ МЕДИКА РУСЕ” ООД, с 
приложена заповед за разкриване на избирателна секция.  
За сведение.  

 
- вх. № 309/ 23.10.2015 г. заявление от „МБАЛ РУСЕ” АД, с приложена 
заповед за разкриване на избирателна секция.  
За сведение.  

 
- вх. № 310/ 23.10.2015 г. заявление от „Комплексен онкологичен център – 
Русе”  ЕООД, с приложена заповед и списък на пациентите за разкриване на 
избирателна секция.  
За сведение.  

 
- вх. № 311/ 23.10.2015 г. писмо от ЦИК, относно начина на изписване  
номерата на избирателните списъци.  

      За сведение. 
 

- вх. № 312/ 23.10.2015 г. писмо от ЦИК, с указания за отчитане активността 
на избирателите в изборния ден. 
За сведение.  
 

- вх. № 313/ 23.10.2015 г. Заповед на кмета на Община Русе за утвърждаване 
номерацията на избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари 
хора и други специализирани институции за предоставяне на социални 
услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане на 
територията на Община Русе.   
 



      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 215-МИ/НР от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 314/ 23.10.2015 г. писмо от Окръжна прокуратура – Русе, с приложено 
копие от влязла в сила присъда на Венцислав Антонов Ангелов – кандидат за 
кмет на Община Русе и общински съветник.  
Асен Станчев: Следва да преценим дали регистрацията за участие в изборите 
за кмет на община на Венцислав Ангелов трябва да бъде заличена.  
Поради обстоятелството, че не е налице основание за заличаване на 
Венцислав Ангелов, като кандидат за кмет и общински съветник, комисията 
приема писмо с вх. № 314/ 23.10.2015 г. за сведение.  
 

- вх. № 315/ 23.10.2015 г. сигнал от Георги Димитров Георгиев – Окръжен 
прокурор на Окръжна прокуратура – Русе за неправомерно поставяни 
агитационни материали до централния вход на Съдебната палата в гр. Русе 
от Венцислав Антонов Ангелов – кандидат за кмет на община и общински 
съветници.   
Комисията реши да се отправи запитване до Община Русе, дали за 
поставените агитационни материали е налице разрешение.  
 

- вх. № 316/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 18 застъпници за 
общински съветници от Национална републиканска партия.  
След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД за едно от 
лицата е установено несъответствие – Венцислав Атанасов Атанасов, който е 
кандидат от Националната републиканска партия в ОИК – Русе.   

      При проведеното гласуване за 17 застъпници се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 216-МИ от 23.10.2015 г. 

 
- вх. № 317/ 23.10.2015 г. предложение за регистрация на 1 заместващ 
застъпник за общински съветници и кметове от ПП ГЕРБ. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 217-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 318/ 23.10.2015 г. жалба от Емил Милушев упълномощен 
представител на ПП ГЕРБ за това, че 22.10.2015г. кандидатът на ПП АБВ за 
кмет на Община Русе заедно с министър Ивайло Калфин е посетил Бюрото 
по труда и ДСП - Русе. 

- Елица Куманова: За посещението на кандидата, посетил е Бюрото по труда и 
дирекция „Социално подпомагане” - Русе. Дори във „Фейсбук” да е имало 
снимки това не е доказателство, че е осъществена предизборна агитация.  

      След обсъждане ОИК- Русе реши да прикани всички политически партии и 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети да спазват 
разпоредбите на ИК, добрия тон и морала, добрите нрави при осъществяване 
предизборната агитация.  

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         



 ЗА – 13  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 218-МИ от 23.10.2015 г. 
 

вх. № 319/ 23.10.2015 г. заявление от „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”, относно 
замяна на председател на СИК.  

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 219-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 320/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 1 застъпник за кмет на 
община от МК „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО”.  

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 220-МИ от 23.10.2015 г. 
  
вх. № 321/ 23.10.2015 г. заявление за представители от МК „ПАТРИОТИТЕ 
ВМРО”.  

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 221-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 322/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 11 застъпници за 
общински съветници от ПП „АТАКА”.   
След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД за две от 
лицата е установено несъответствие: Десислав Красенов Костадинов – 
регистриран за представител от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – 
БДЦ  и Радосвета Илиева Динкова – регистрирана за застъпник от БСП.  

      При проведеното гласуване за 9 застъпници се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 222-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 323/ 23.10.2015 г. заявление за замени в състава на СИК от ПП 

„АТАКА”  
      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         

 ЗА – 13  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 223-МИ от 23.10.2015 г. 
 

- вх. № 324/ 23.10.2015 г. заявление за замени в състава на СИК от ДПС 
      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         

 ЗА – 13  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 224 МИ от 23.10.2015 г. 
 



- вх. № 325/23.10.2015 г. заявление за регистрация на 22 застъпници за 
общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства от коалиция 
НАРОДЕН СЪЮЗ. 

      След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД за 3 от  
лицата е установено несъответствие: 

      Константин Енчев Костадинов - регистриран за представител от 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ; 

      Елица Пламенова Костадинова - регистрирана за представител от 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ; 

      Инка Вълкова Добрева – регистрирана за застъпник от ПП „АТАКА” 
      При проведеното гласуване за 19 застъпника се получи следния резултат :                         

 ЗА – 13  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 225-МИ от 23.10.2015 г. 
 
Асен Станчев: В изборния ден и деня след изборите имаме право да създадем 
работна група от специалисти, като имаме право да назначим още 2 
технически сътрудници. 
Предлагам да назначим : 
1. Милена Трифонова Христова 
2. Кремена Божидарова Раянова 

     При проведеното общо гласуване се получи следния резултат :   
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 226-МИ/НР от 23.10.2015 г. 

 
- вх. № 327/ 23.10.2015 г. писмо от ЦИК, относно действията на ОИК при 
възникване условия за провеждане на втори тур на изборите за кмет. 

      За сведение. 
 
- вх. № 328/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 32 застъпници на 
кандидатска листа за общински съветници на инициативен комитет  за 
издигане на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински 
съветник, представляван от Юлия Николова Маркова в изборите за 
общински съветници на Община –Русе. 
След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД за 1 от  
лицата е установено несъответствие – Лилия Николова Чанова. 

      При проведеното гласуване за 31 от лицата в списъка се получи следния 
резултат :                         

 ЗА – 13  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 234-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 329/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 131 представители на 
кандидатската листа в изборите за кмет на Община – Русе на ПП 
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. 
След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД за 6 от  
лицата е установено несъответствие. 

      При проведеното гласуване за 125 от лицата в списъка се получи следния 
резултат :                         

 ЗА – 13  гласа 



                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 228 - МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 330/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 1 застъпник на 
кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кмет на 
кметство от ПП ГЕРБ. 
От извършена проверка чрез „Информационно обслужване” АД не се 
установи несъответствие. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 229-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 331/ 23.10.2015 г. заявление за замяна на членове на СИК от квотата на 
ПП АБВ. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 230-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 332/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 10 застъпници на 
кандидатска листа за общински съветници от ПП АБВ. 
От извършена проверка чрез „Информационно обслужване” АД се установи 
несъответствие за Ивана Иванова Русева. 

      При проведеното гласуване за 9  застъпници се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 231-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 333/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 2 застъпници на 
кандидатска листа за общински съветници от Обединение на българските 
националисти „Целокупна България”. 
От извършена проверка чрез „Информационно обслужване” АД не се 
установиха несъответствия. 

      При проведеното гласуване за 2  застъпници се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 232-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 334/ 23.10.2015 г. писмо от Областния управител, относно указания за 
стриктно спазване на Оперативния план на ЦИК.  
За сведение. 

-  вх. № 335/ 23.10.2015 г. писмо от Областния управител, относно дежурства 
на служители от Областна администрация, във връзка с провеждане на 
изборите.  

      За сведение. 
 
- вх. № 336/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 2 заместващи 
застъпници на кандидатска листа за общински съветници и кметове от 
Коалиция Реформаторски блок. 



От извършена проверка чрез „Информационно обслужване” АД не се 
установиха несъответствия. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 233-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 337/ 23.10.2015 г. заявление за регистрация на 24 застъпници на 
кандидатска листа за общински съветници и кметове от ДПС. 
От извършена проверка чрез „Информационно обслужване” АД не се 
установиха несъответствия. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 227-МИ от 23.10.2015 г. 
 
- вх. № 326/ 23.10.2015 г. жалба от Никола Стоянов Стоянов за това, че 
кандидата за общински съветник Бисер Георгиев Миланов от гр. Русе има 
психични проблеми, поради което трябва да му бъде снет имунитета и 
прекратени правата на кандидат в изборите за общински съветници. 
Асен Станчев: Предлагам комисията да гласува за изразяване становище, че 
ОИК не е компетентна да снеме имунитета на кандидата за общински 
съветник Бисер Георгиев Миланов. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                           
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 235-МИ от 23.10.2015 г. 

 
По точка 2:  Без предложения. 
           
                      
     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 19:00 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Радостина Димова 
    
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


