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П Р О Т О К О Л   № 38 
 
 Днес, 24.10.2015 г. от 18:30 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 заявления, жалби, предложения и входяща кореспонденция. 
 
По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилите 
заявления, жалби, предложения и входяща кореспонденция. 

 
вх. № 342/ 24.10.2015 г. жалба от Асен Иванов Даскалов – представляващ мастна коалиция 

„ПАТРИОТИТЕ - ВМРО”, относно електронно табло, разположено на сграда, 
намираща се на ул. „Александровска” в гр. Русе, на което периодично се 
показва реклама на ПП ГЕРБ, а излъчването на предизборни клипове в деня за 
размисъл, представлява грубо нарушаване на изборния процес.                        

 Александър Корфонозов – Това е електронно програмируемо устройство и    според мен има 
умисъл този предизборен клип да бъде излъчван точно в деня за размисъл. 

 Асен Станчев: В ИК липсва изискване за премахване на агитационни материали, било то 
плакати или билбордове. Считам, че за да бъде същият материал клип освен 
визуалното изобразяване следва да има и аудио послание.  

      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 и добрите нрави при осъществяване предизборната 
агитация.  

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 11  гласа 

                        ПРОТИВ – 2 – Кинчо Камбуров и Александър Корфонозов 
      Приема се решение № 236-МИ от 24.10.2015 г. 
 
- вх. № 341/ 24.10.2015 г. заявление за регистрация на упълномощени 
представители на ПП ГЕРБ в изборите за кмет на община Русе на 25.10.2015 г.    

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

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 237-МИ от 24.10.2015 г. 
 
- вх. № 340/ 24.10.2015 г. заявление за регистрация на упълномощени 
представители на ПП Движение 21 в изборите за кмет на община Русе на 
25.10.2015 г.    



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

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 238-МИ от 24.10.2015 г. 
 
- вх. № 339/ 24.10.2015 г. заявление за регистрация на представители на ПП 
АТАКА в изборите за кмет на община Русе на 25.10.2015 г.    
След извършена е проверка в „Информационно обслужване” АД за лицето 
Денислав Димитров Петров е установено несъответствие.    

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

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 239-МИ от 24.10.2015 г. 
 
- вх. № 338/ 24.10.2015 г. заявление за регистрация на упълномощени 
представители на ПП БСП в изборите за кмет на община Русе на 25.10.2015 г.    
След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД за две от 
лицата е установено несъответствие – Боянка Илиева Пенчева, която е 
регистрирана за застъпник от ПП АТАКА и Ренета Димитрова Пенчева, която 
е регистрирана за застъпник от ПП АТАКА.  

      При проведеното гласуване за 6 застъпници се получи следния резултат :                         
 ЗА – 13  гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 240-МИ от 24.10.2015 г. 
 
- вх. № 343/ 24.10.2015 г. и вх. № 346/ 24.10.2015 г. заявления за регистрация на 
упълномощени представители на ПП НФСБ в изборите за кмет на община Русе 
на 25.10.2015 г.    

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

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 241-МИ от 24.10.2015 г. 

 
- вх. № 344/ 24.10.2015 г. заявления за регистрация на упълномощени 
представители на КП Реформаторски блок в изборите за кмет на община Русе 
на 25.10.2015 г.    
След извършена проверка от „Информационно обслужване” АД за две от 
лицата: Наско Николов Петков и Ренета Милева Великова е установено 
несъответствие.  

      При проведеното гласуване за 13 застъпници се получи следния резултат :  
      При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         

 ЗА – 13  гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 242-МИ от 24.10.2015 г. 
 

- вх. № 345/ 24.10.2015 г. жалба от Мариян Йорданов Димитров до ЦИК, срещу 
решение № 194-МИ/ 21.10.2015 г. на ОИК – Русе.   
Жалбага следва да се окомплектова и да се изпрати на ЦИК.  

 
-   вх. № 347/ 24.10.2015 г. регистрация на упълномощени представители на ПП 
Зелените в  изборите за кмет на община Русе на 25.10.2015 г.    



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

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 243-МИ от 24.10.2015 г. 
 
- вх. № 350/ 24.10.2015 г. регистрация на упълномощени представители на ПП 
ДПС в изборите за кмет на община Русе на 25.10.2015 г.    

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

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 244-МИ от 24.10.2015 г. 

 
-   вх. № 348/ 24.10.2015 г. регистрация на упълномощени представители на местна 
коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ” в изборите за кмет на община Русе на 
25.10.2015 г.    

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

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 245-МИ от 24.10.2015 г. 
 
- вх. № 349/ 24.10.2015 г. писмо от ЦИК, с указания за попълване на т.3 и т. 6 от 
протоколите на СИК с резултатите от гласуването.  
За сведение.  
 

           
                      
     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 19:05 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Радостина Димова 
    
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


