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П Р О Т О К О Л   № 39 
 
 Днес, 25.10.2015 г. от 06:00 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, , Наталия Маринова, Кинчо Камбуров, Александър 
Корфонозов,  Ибрям Гаваз, Стефан Бонев, Елица Куманова,  
 
 Отсъстващи: Тодорина Михайлова, Боряна Рускова, Невяна Станчева, Севил 
Караманова, Десислава Дивчева и Йордан Димитров.  
 

Поради отсъствие на секретаря функциите на секретар на комисията изпълнява 
Наталия Маринова – зам.председател на ОИК. 
 
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред:            

1. Извършване на замени на неявили се членове на СИК 
 

Председателят на ОИК запозна комисията с постъпилите сигнали за неявили се 
членове на СИК и предложи да се извърши тяхната замяна 

При проведеното гласуване подаденото заявление да остане без уважение се  
получи следния резултат :                         

 ЗА –  7 гласа 
                        ПРОТИВ – няма  

      Приема се решение № 246-МИ от 25.10.2015 г. 
 Председателят обяви, че заседанието на ОИК ще продължи  при необходимост. 
 
 В 12,30 часа в присъствието на Асен Станчев, Десислава Дивчева, Йордан 
Димитров, Кинчо Камбуров, Невена Станчева, Тодорина Михайлова,  Севил Караманова и 
Боряна Рускова продължи заседанието на ОИК Русе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на входяща кореспонденция. 
 

По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе входяща 
кореспонденция: 

 
- вх. № 351/ 25.10.2015 г. заявление от Симеон Гечевски за заличаването му 
като застъпник на ПП АБВ, към което не е приложено издаденото от ОИК 
удостоверение.  
Десислава Дивчева: В заявлението липсва ЕГН и няма удостоверение, 
предлагам да не се заличава, поради невъзможност да бъде установено 
лицето. 

      При проведеното гласуване подаденото заявление да остане без уважение се  
получи следния резултат :                         
 ЗА –  8 гласа 

                        ПРОТИВ – няма  
      Приема се решение № 247-МИ от 25.10.2015 г. 
 



- вх. № 352/ 25.10.2015 г. и вх. № 353/ 25.10.2015 г. писма от ЦИК, относно 
допълнителни кутии с отрязъци.              
За сведение. 
 

- вх. № 354/ 25.10.2015 г. писмо, изпратено на лична  електронна поща, 
относно публикации във фейсбук. 
Йордан Димитров: Писмото е постъпило по неофициален път. 
К. Камбуров: Лицето не е заинтересовано и няма правен интерес.  
Д. Дивчева: Считам че фейсбук е социална мрежа и това не може да се счита 
за агитация.  
ОИК – Русе е на мнение, че публикации в социални мрежи не представляват 
предизборна агитация.                

       
 

- вх. № 356/ 25.10.2015 г. жалба от БСП, относно липса на втора кабина за 
гласуване в секция № 5 към началото на изборния ден.  
Асен Станчев:  Такава е поставена в 12:00 ч. Поради обстоятелството, че към 
момента проблемът е вече разрешен, предлагам сигнала да остане без 
уважение.  
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 8 гласа 
ПРОТИВ – няма  
Приема се решение № 248-МИ от 25.10.2015 г. 
 

- вх. № 355/ 25.10.2015 г. жалба от Десислава Кирилова, относно неосигурен 
достъп за хора с увреждания до СИК.  
Комисията е на мнение, че  посочената в жалбата Секционна комисия, не е 
от определените СИК за гласуване на хора с увредено зрение и затруднения 
в придвижването, поради което жалбата остава без уважение. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 8  гласа 
ПРОТИВ – няма  
Приема се решение № 249-МИ от 25.10.2015 г. 
 

- вх. № 357/ 25.10.2015 г. жалба от БСП, относно упражняване на 
манипулация и натиск от страна на членове на СИК № 11, СИК № 20, СИК 
№ 146 и СИК № 159 върху избирателите да гласуват в изборите за 
национален референдум.  
ОИК – Русе е на мнение, че е необходимо да бъдат уведомени членовете на 
СИК, че не следва да задължават гласоподавателите да гласуват и за двата 
вида избори.  
 

- вх. № 358/ 25.10.2015 г. жалба от БСП, относно нарушения на изборния 
процес в СИК № 204.  В същата секция членове на ОИК вече са извършили 
проверка по друг сигнал и не са установили доказателства за посочените в 
жалбата нарушения, поради което оставя същата без уважение. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
ЗА – 8  гласа 
ПРОТИВ – няма  
Приема се решение № 250-МИ от 25.10.2015 г. 
 



- вх. № 359/ 25.10.2015 г. жалба от БСП, относно това, че в СИК № 204 до 
10:30 ч. кочанът с бюлетините за кмет не е бил разпечатан и не е 
предоставен на гласоподавателите за гласуване. По този сигнал е извършена 
проверка от членове на ОИК, за което е съставен протокол. Нарушението е 
установено. 
Асен Станчев: Членовете на  СИК № 204 са нарушили разпоредбата на чл. 3, 
ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 265, ал. 1, чл. 328 ал. 1 и чл. 420, ал. 1, т.2  от 
Изборния кодекс, поради което считам за необходимо да им бъде съставен 
АУАН. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат. 
ЗА – 9  гласа 
ПРОТИВ – няма  
Приема се решение № 251-МИ от 25.10.2015 г. 

 
Председателят обяви, че заседанието на ОИК ще продължи  при необходимост. 
 
 Заседанието на ОИК – Русе продължи в 19,30 часа в присъствието на Асен Станчев, 
Кинчо Камбуров, Александър Корфонозов, Невяна Станчева, Боряна Рускова, Севил 
Караманова, Наталия Маринова, Елица Куманова и Ибрям Гаваз. 
 

- вх. № 360/ 25.10.2015 г. жалба от Денислав Радославов Радев срещу член на 
СИК, който имал арoгантно и войнствено отношение към него и съпругата 
му по повод желанието им да гласуват. 

Предвид изложените в жалбата твърдения за поведението на члена на секционната 
избирателна комисия, което жалбоподателят описва като арогантно, лошо и войнствено, на 
основание чл. 87, ал. 1, т.ч от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Русе, 
следва да изпрати жалбата по компетентност на Русенска районна прокуратура  

 При проведеното гласуване се получи следния резултат 
 ЗА – 8 
 ПРОТИВ – 1 Наталия Маринова 
 Приема се решение № 252-МИ от 25.10.2015 г. 
 

- вх. № 361/ 25.10.2015 г. жалба от Емил Николов Милушев за това, че в 
изборния ден председателя на СИК 169 не е представил на 
гласоподавателите бюлетини за избор на кмет на община. 

Извършена е проверка от членове на ОИК, за което е съставен протокол. 
      При проведеното гласуване да се съставят актове по АУАН на цялата 
комисия, се получи следния резултат :   

 ЗА – 8 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Приема се решение № 253-МИ от 25.10.2015 г. 

 
- вх. № 362/ 25.10.2015 г. жалба от Теофан Димитров Димитров относно 
състава на комисията, който следва да предаде изборните книжа и протоколи 
на СИК 44 в ОИК – Русе, след приключване на изборния ден. По сигнала е 
извършена проверка от членове на ОИК – Русе, за което е съставен и 
протокол. Членовете на СИК 44 са постигнали съгласие помежду си.  
Асен Станчев:  Според мен отказа на господина да носи чувала с бюлетините 
е нарушение на Изборния кодекс.  
При проведеното гласуване жалбата да се остави без уважение се получи 
следния резултат :                         



 ЗА – 9  гласа 
Приема се решение № 254-МИ от 25.10.2015 г. 

- вх. № 366/ 25.10.2015 г. жалба от Асен Иванов Даскалов за това, че се 
нарушава разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ИК : „Само един член по решение 
на комисията има достъп до бюлетините под наблюдението и контрола на 
останалите членове” в СИК 6, 50 и 131  
Асен Станчев: Комисиите са формирани от членове на различни партии без 
да имат мнозинство, което гарантира безпристрастност. В жалбата има 
доказателства, че преброяването се извършва в съответствие с изискванията. 
Считам, че в комисиите следва да има и член излъчен от Патриотичен фронт, 
в чийто състав влиза ВМРО, който член на комисията също ще участва при 
преброяване на бюлетините и ще има пряка видимост върху тях. 
Елица Куманова: Членовете на СИК трябва да спазват разпоредбите на ЦИК. 
Александър Корфонозов: Председателят на ОИК да предложи на ЦИК да 
отмени разпоредбите на чл. 435, ал. 2 от ИК „Само един член по решение на 
комисията има достъп до бюлетините под наблюдението и контрола на 
останалите членове”. 

      При проведеното гласуване, жалбата да се остави без уважение, се получи 
следния резултат:   

 ЗА – 7  
 ПРОТИВ – 2 – Кинчо Камбуров и Александър Корфонозов 
Приема се решение № 255-МИ от 25.10.2015 г. 

 
Асен Станчев уведоми комисията, че всички СИК са се обадили за приключване на 
изборния ден.  

ЗА – 9  
 ПРОТИВ – 0 
Приема се решение № 256-МИ от 25.10.2015 г. 
 

- вх. № 367/ 25.10.2015 г. жалба от Бойко Никифоров за това, че се нарушава  
член 214, ал. 2 от ИК в СИК 114 и 83 
Александър Корфонозов: Член 214, ал. 2 от ИК визира  че ЦИК организира, 
ръководи и контролира реда за провеждането на машинното гласуване и 
обработката на данните от него.   
Асен Станчев: В жалбата няма посочени доказателства за нарушения на ИК. 
При проведеното гласуване жалбата да се остави без уважение се получи 

следния резултат :   
 ЗА – 9 
 ПРОТИВ – не 
Приема се решение № 257-МИ от 25.10.2015 г. 

 
 

- вх. № 364/ 25.10.2015 г. жалба от Мариян Йорданов Димитров за това, че 
служители на КООРС унищожавали и заличавали предизборни агитационни 
материали. Приложено е и постановление на прокуратурата за отказ от  
образуване на наказателно производство. Комисията счита, че липсват 
доказателства за извършено нарушение на ИК, поради което следва жалбата 
да се остави без уважение. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :   
 ЗА – 9 
 ПРОТИВ – не 
 Жалбата се оставя без уважение. 



Приема се решение № 258-МИ от 25.10.2015 г. 
 
 
 

      - вх. № 363/ 25.10.2015 г. и вх. № 365/ 25.10.2015 г. указания на ЦИК за 
провеждане на изборите. 
         За сведение. 
 

     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 21:00 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Илиян Хинков 
    
 
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   
 
 


