
                                                                                           
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   № 41 
 
 Днес, 28.10.2015 г. от 17:30 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, Стефан Бонев, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова. 
 
 Отсъстващи: Десислава Дивчева. 
 

Поради отсъствие на секретаря функциите на секретар на комисията изпълнява 
Севил Караманова – зам.председател на ОИК. 
 
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред:            
           1. Докладване на жалби. 
 
По точка 1: Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилите 
жалби. 

- вх. № 368/ 25.10.2015 г. жалба от ПП „АТАКА” за това, че председателя на 
СИК 20 не е допуснал госпожа М. Б. Шаханова да гласува. 
Асен Станчев: За това, че председателя на СИК 20 не е допуснал госпожа М. 
Б. Шаханова да гласува, предлагам да бъде глобен за превишаване на 
правомощията си.   
Предлагам четири варианта : 
I. Да се състави АУАН на всички членове на комисията за нарушения 

на изборното законодателство свързани с упражняване правото на 
глас. 

II.  Предвид диспузитива на жалбата да се вземат мерки за незабавна 
намеса и установяването на проведеното заседание, че членовете на 
ОИК са консултирали председателя на СИК, да се остави жалбата без 
уважение, предвид извършеното консултиране по телефона. 

III.  Оставя жалбата без уважение предвид невъзможността за намеса на 
комисията към часа на поставяне на жалбата – 20:15 часа, т.с. след 
края на изборния ден. 

IV.  Да бъде съставен акт на председателя на СИК. 
При проведеното гласуване се прие II вариант с 8 гласа ЗА.                        
 Приема се решение № 274-МИ от 28.10.2015 г. 
 

-    вх. № 369/ 25.10.2015 г. жалба от Мирослав Христов Кирилов за неотбелязан        
преференциален вот в СИК 167. 
Отхвърля се жалбата, като неоснователна предвид извършената проверка от      
ОИК – Русе, която констатира, че в протокола на СИК 167 са отразени 
преференциите. 
При проведеното гласуване се получи следния резултат :                         
 ЗА – 11 



 ПРОТИВ – няма 
 Приема се решение № 275-МИ от 28.10.2015 г. 
 
Наталия Маринова напусна заседанието поради неотложни ангажименти. 
 

- вх. № 370/ 25.10.2015 г. жалба от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР - БДЦ , с която се обжалва протокола на СИК № 182700119. 
При проведеното гласуване да се остави жалбата без уважение, се получи  
следния резултат :   
 ЗА – 11 
 ПРОТИВ – няма 
 Приема се решение № 276-МИ от 28.10.2015 г. 
 
Александър Корфонозов и Севил Караманова напуснаха заседанието поради 

неотложни ангажименти. 
 

- вх. № 371/ 25.10.2015 г. жалба от Силвия Димитрова Кръстева от ПП 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ относно нарушаване 
отчитането на изборните резултати от избирателна секция № 182700038. 
Приложен е и протокола. 
Извършена е проверка на база секционния протокол с № 38 за секция № 
182700038. Към подадената жалба липсват приложени преписи от протокола 
на СИК, в която се твърди, че са налице несъответствия. Няма доказателства 
за извършено нарушение. 

      При проведеното гласуване, че липсват доказателства за нарушение на ИК,    
се получи следния резултат :   
 ЗА – 8 
 ПРОТИВ – не 
 Жалбата се оставя без уважение. 
 Приема се решение № 277-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 372/ 25.10.2015 г. жалба от Борил Панайотов Панайотов от коалиция 
„Народен съюз” относно явно несъответствие при отчитането на изборните 
резултати в протокол на СИК в избирателна секция № 182700119. Приложен 
е и протокола. 
При извършеното повторно броене на отразените резултати не се установи, 
да са налице несъответствия.  

      При проведеното гласуване, че липсват доказателства за несъответствие, се 
получи следния резултат :   
 ЗА – 8 
 ПРОТИВ – не 
 Жалбата се оставя без уважение. 
 Приема се решение № 278-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 373/ 25.10.2015 г. жалба от Борил Панайотов Панайотов от коалиция 
„Народен съюз” относно явно несъответствие при отчитането на изборните 
резултати в протокол на СИК в избирателна секция № 182700121. Приложен 
е и протокола. 
Липсват доказателства за твърденията в жалбата, поради което същата 
трябва да бъде оставена без последствие. 



      При проведеното гласуване, че липсват доказателства за нарушение се 
получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Жалбата се оставя без уважение. 
 Приема се решение № 279-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 374/ 25.10.2015 г. жалба от Борил Панайотов Панайотов от коалиция 
„Народен съюз” относно явно несъответствие при отчитането на изборните 
резултати в протокол на СИК в избирателна секция № 182700035. Приложен 
е и протокола. 
При проведеното гласуване, че липсват доказателства за несъответствия в 
протокола се получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Жалбата се оставя без уважение. 
 Приема се решение № 280-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 375/ 25.10.2015 г. опровержение от Троян Тихомиров Тотев от 
коалиция ПАТРИОТИТЕ - ВМРО срещу грубо нарушение на ИК – 
неспазване изискването „Само един член по решение на комисията има 
достъп до бюлетините под наблюдението и контрола на останалите 
членове”. Приложени са обяснения на членовете на СИК и наблюдателите.  
Опровержението да се докладва за сведение. 
 

- вх. № 376/ 25.10.2015 г. писмо от ОД на МВР - Русе по повод извършваща се 
проверка свързана с решение на ОИК – Русе. 
За сведение. 
 

- вх. № 377/ 26.10.2015 г. сигнал от Петко Йорданов Савчев – кандидат за кмет 
в с. Долно Абланово по повод създаване условия за манипулация на вота, 
чрез регистриране на гласоподаватели, които не са жители на селото. 
Предвид това, че е изпратено копие до прокуратурата сигнала  се оставя за 
сведение. 
 

- вх. № 378/ 26.10.2015 г. жалба от Силвия Димитрова Кръстева от ПП 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ относно нарушаване 
отчитането на изборните резултати от избирателна секция № 182700124. 
СИК не е спазил изискванията по т. 7 от указанията. 

      При проведеното гласуване, че липсват доказателства за нарушение, се 
получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Жалбата се оставя без уважение. 
 Приема се решение № 281-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 379/ 26.10.2015 г. жалба от Силвия Димитрова Кръстева от ПП 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ относно очевидна разлика 
в почерците и не спазено изискването за заверка на поправките при 
отчитането на изборните резултати от избирателна секция № 182700035.  



Оставя жалбата без уважение поради липса на доказателства и това, че 
протокола е копие, на което не се вижда цвета на химикала, с който е 
попълнено. 

      При проведеното гласуване, че липсват доказателства за нарушение, се 
получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Жалбата се оставя без уважение. 
 Приема се решение № 282-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 380/ 26.10.2015 г. жалба от Силвия Димитрова Кръстева от ПП 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ относно нарушаване на 
отчитането на изборните резултати от избирателна секция № 182700201.  
Оставя жалбата без уважение поради липса на доказателства. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Приема се решение № 283-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 381/ 26.10.2015 г. жалба от Силвия Димитрова Кръстева от ПП 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ относно грубо нарушаване 
правилата на Изборния кодекс в СИК  № 165.  
Оставя жалбата без уважение поради липса на доказателства. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Приема се решение № 284-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 382/ 26.10.2015 г. жалба от Силвия Димитрова Кръстева от ПП 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ относно несъответствия 
между посочените преференции и броя на действителните гласове на БДЦ в  
протокола на избирателна секция  № 182700141.  
Оставя жалбата без уважение поради липса на доказателства. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Приема се решение № 285-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 383/ 26.10.2015 г. жалба от Силвия Димитрова Кръстева от ПП 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ относно несъответствия 
между посочените преференции и броя на действителните гласове на БДЦ в  
протокола на избирателна секция  № 182700074.  
Оставя жалбата без уважение поради липса на доказателства. 

      При проведеното гласуване се получи следния резултат :   
 ЗА – 7 
 ПРОТИВ – 1 Кинчо Камбуров 
 Приема се решение № 286-МИ от 28.10.2015 г. 
 

- вх. № 384/ 27.10.2015 г. сигнал от Даниела Гергова относно манипулиране 
вота за референдум в СИК № 144, като се твърди, че избирателите са 
принуждавани да гласуват за референдума. 



За сведение. 
 

- вх. № 385/ 27.10.2015 г. жалба за опашка пред СИК № 5  препратена от ЦИК.  
ОИК е взела отношение, като е събрала личните карти на чакащите пред 
СИК. Председателя на ОИК е поискал удължаване на изборния ден, което не 
е уважено от ЦИК. 
За сведение. 
 

       -   вх. № 386/ 27.10.2015 г. анонимна жалба по електронна поща.  
Оставя се без уважение. 
За сведение. 
 

       -  вх. № 388/ 27.10.2015 г. писмо от ЦИК постъпило по електронна поща 
относно вземане решение от ОИК за провеждане на втори тур на изборите за 
кмет и бюлетините.  
За сведение. 
 

       -   ОИК – Русе приема Решение № 287 – МИ / 28.10.2015 г. относно определяне 
дата за провеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство. 
ЗА – 8 
ПРОТИВ – не 
 

      - ОИК – Русе приема Решение № 288 – МИ/28.10.2015 г. относно 
упълномощаване Севил Веждетова Караманова – зам. председател на ОИК-
Русе и Боряна Милкова Рускова – член на ОИК - Русе за получаване на 
изборните бюлетини за втори тур на изборите. 
 ЗА – 8 
 ПРОТИВ – не 
 
 

      
                    
     Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 20:00 часа. 
 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Радостина Димова 
    
 
 СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


