
 
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   № 43 
 
 Днес, 30.10.2015 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 жалби и входяща кореспонденция. 
 
По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилите 
жалби и входяща кореспонденция. 

 
- вх. № 394/ 30.10.2015 г. жалба от Тодор Трифонов Койнов представляващ 
ПП НФСБ, относно това, че кандидат за кмет е регистрирал на своя адрес 
лица, които не  са жители на село Николово. Жалбата е изпратена на 
Окръжна прокуратура – Русе с копие до ОИК, поради което се докладва за 
сведение. 
 

- вх. № 395/ 30.10.2015 г. жалба от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР 
– БДЦ против решение № 259/26.10.2015 г. на ОИК – Русе за резултатите от 
изборите за общински съветници.    
Асен Станчев: Преписката да се окомплектова от Десислава Дивчева, Боряна 
Рускова и Невяна Станчева и в понеделник да се изпрати в Административен 
съд – Русе. 

       
     Асен Станчев: Трябва да приемем график за дежурство за 31 октомври и 1 
ноември. 
 31октомври  -  от 09:00 до 12:00 часа 
 Кинчо Камбуров 
 Ибрям Гаваз 

31октомври  -  от 12:00 до 17:30 часа 
Десислава Дивчева 
Боряна Рускова 
Невяна Станчева 
Тодорина Михайлова 
Йордан Димитров 
01 ноември - от 09:00 до 12:00 часа 

 Асен Станчев 
 Кинчо Камбуров 
Елица Куманова 
Александър Корфонозов 



01 ноември - от 12:00 часа 
Стефан Бонев 
Десислава Дивчева 
Боряна Рускова 
Невяна Станчева 
Тодорина Михайлова 
Йордан Димитров 
В 18:00 часа на 01 ноември в ОИК трябва да присъстват всички членове на  
комисията. 

 
 
- вх. № 396/ 30.10.2015 г. писмо от Областния управител със заповед за 
определяне началния час за отваряне и крайния час за затваряне на СИК във 
връзка с провеждането на втория тур на изборите.    
За сведение.  
 

- вх. № 397/ 30.10.2015 г. писмо от Областния управител със заповед за 
определяне дежурните служители по време на провеждане на втория тур на 
изборите.    
За сведение.  

 
-  В ОИК – Русе постъпи Постановление на Яна Илиева – Районен прокурор по 
преписка вх. № 4928/2015 г. по описа на РРП във връзка със жалба от 
Мариян Йорданов Димитров за унищожени и заличени предизборни 
материали, с което се отказва да бъде образувано досъдебно наказателно 
производство. 
Постъпи и Постановление на Яна Илиева – Районен прокурор по преписка 
вх. № 4989/2015 г. по описа на РРП по повод жалба от Бойко Георгиев 
Никифоров за унищожени и заличени предизборни материали с което се 
отказва да бъде образувано досъдебно наказателно производство. 
Асен Станчев: Колеги моля за вашето мнение. 
Стефан Бонев: Лично видях Мариян Димитров да поставя агитационни 
материали много внимателно без да засяга тези на другите партии. 
Александър Корфонозов: Всички лепят своите агитационни материали върху 
тези на другите партии и после върху тях лепят следващите. По тази 
причина не искам да се налагат глоби, а да ги помолим в бъдеще да спазват 
ИК. 
Асен Станчев: Такъв ли диспозитив да формулираме. 
Кинчо Камбуров: Не може да удовлетворим жалбоподателя защото няма 
доказателства. 
Асен станчев :  Предлагам да гласуваме да оставим жалбата на Мариян 
Димитров с Вх. № 275/20.10.2015 без уважение, поради липса на 
доказателства за извършени нарушения. 
ЗА – 12 
ПРОТИВ - няма 
Решение № 290 – МИ от 30.10.2015 г. 
 

- При извършена служебна проверка на издадените решения в изборния ден се 
установи, че в резултат на натрупаната умора от продължилия повече от 40 
часа работен ден е допусната грешка при изписване на решение № 250-МИ 



от 25.10.2015 г. Същото следва да бъде изменено, на основание чл. 87, ал. 1, 
т. 1 от ИК, както следва:  
При извършена проверка от ОИК по друг сигнал не бяха установени 
описаните нарушения в жалба вх. № 358/25.10.2015 г. , поради което жалбата 
остава без уважение. 

  ЗА – 12 
ПРОТИВ - 0 
Решение № 291 – МИ от 30.10.2015 г. 
 
Асен Станчев: Предлагам след приключване на изборния ден  на 

01.11.2015г. изборните книжа и материали за ЦИК – София да се предадат от 
Наталия Маринова, Невяна Станчева и Кинчо Камбуров. 

ЗА – 12 
ПРОТИВ – няма 
Приема се Решение № 292-МИ 

 
                       
      Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 17:20 часа. 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Илиян Хинков 
    
  
СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


