
 
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   № 40 

 
 Днес, 26.10.2015 г. от 17:00 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Наталия Маринова, Кинчо Камбуров, Александър 
Корфонозов,  Ибрям Гаваз, Елица Куманова, Боряна Рускова, Невяна Станчева, Севил 
Караманова, Десислава Дивчева, Стефан Бонев, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова. 
 Отсъстващи: няма 
 

Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК – Русе при следния 
дневен ред: 

1. Вземане на решения за обявяване на изборни резултати. 
 

 Асен Станчев уведоми комисията, че по време на приемане на изборните книжа от 
СИК поради пороци в протоколите се наложи да бъдат преброени в присъствието на член 
на ОИК бюлетините на следните секции: № 18, 44,100,119, 189 и 190. 
        

ОИК - Русе взе решение за обявяване на изборните резултати от изборите за 
общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., както следва:  

1. С решение № 259/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от 
протоколите на СИК, реши : 

- Общинската избирателна квота е деветстотин деветдесет и три 993 гласове    
-  Избрани за общински съветници независими кандидати: 
Няма 

- Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, 
коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от 
общинската избирателна квота 

- Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните 
кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, 
получили мандати 

- Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни 
коалиции 
2. С решение № 260/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 

основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: община Русе, област Русе, на първи тур е Пламен Пасев 
Стоилов 

3. С решение № 261/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Ястребово, област Русе, на първи тур Ехлиман 
Ебайзер Етем 

4. С решение № 262/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Червена вода, област Русе, на първи тур Румен 
Тодоров Русев 

5. С решение № 263/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Хотанца, област Русе, на първи тур Венета 
Димитрова Недева 



6. С решение № 264/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Тетово, област Русе, на първи тур Невяна Енчева 
Атанасова 

7. С решение № 265/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Семерджиево, област Русе, на първи тур Мюжгян 
Ахмедова Халилова 

8. С решение № 266/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Сандрово, област Русе, на първи тур Божидар 
Стоилов Стоилов 

9. С решение № 267/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Ново село, област Русе, на първи тур Мариела 
Недялкова Йорданова 

10. С решение № 268/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Николово, област Русе, на първи тур Марийка 
Дончева Генова 

11. С решение № 269/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Мартен, област Русе, на първи тур Димо 
Александров Тонев 

12. С решение № 270/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Долно Абланово, област Русе, на първи тур 
Людмила Борисова Сапунджиева 

13. С решение № 271/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Бъзън, област Русе, на първи тур Василена 
Валентинова Цанкова-Борисова 

14. С решение № 272/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши избран кмет на: кметство Басарбово, област Русе, на първи тур Николай 
Стефанов Колев 

Посочените по горе решения ще бъдат изписани на хартия без номера, предвид 
утвърдените от ЦИК образци на книжа.  

15. С решение № 273/26.102015 г. общинската избирателна комисия на 
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите 
на СИК, реши да допусне до участие във втори тур - Петър Игнатов Петракиев и Милен 
Неделчев Михов 

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


