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П Р О Т О К О Л   № 46 
 
 Днес, 05.11.2015 г. от 17:30 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК - Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Йордан Димитров, Кинчо 
Камбуров, Невяна Станчева, Ибрям Гаваз, Елица Куманова, Тодорина Михайлова, Стефан 
Бонев. 
 
 Отсъстващи: Наталия Маринова, Александър Корфонозов, Боряна Рускова, Севил 
Караманова. 
                                                                                                               
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред:            
           1. Приемане на решения от ОИК – Русе. 
 
По точка 1:  

         - Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилите 
заявления за заличаване от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с 
решение на ОИК – Русе от 26.10.2015 г.,  вх. № 391/29.10.2015 г. от Наталия 
Георгиева Кръстева и вх. № 392/29.10.2015 г. от Иван Петров Григоров. 

Асен Станчев: Предлагам да им уважим желанието и да посочим следващите      
по ред от списъка, които ще им заемат местата. 

     Десислава Дивчева: Аз съм против, тъй като в нито един нормативен акт не е 
упомената такава процедура. Считам, че могат спокойно да положат клетва 
след което да подадат заявление за отказване. Още повече, че имат едномесечен 
срок да поправят несъвместимостта в която изпадат, полагайки клетва при 
положение, че са в трудово правни отношения с община Русе. 
     Елица Куманова: Подкрепям Десислава Дивчева. 
     Асен Станчев: Приемам аргументите на Дивчева и предлагам да отложим 
решението за утре вечер. 
 
     - Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с решение на 
ЦИК № 2884-МИ от 03.11.2015 г., в което се посочва, че когато кандидат за 
кмет от партия, който едновременно е и кандидат за общински съветник, бъде 
избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници и 
ОИК с решение го заличава. 
 Предлагам да вземем решение за заличаване на Пламен Пасев Стоилов, като 
избран и водач на листата за общински съветници на ПП ГЕРБ, тъй като е 
избран за кмет на община. 
 Кинчо Камбуров: Това автоматично изваждане на кандидата от листата за 
общински съветници не е редно, тъй като в рамките на едноседмичния срок за 
обжалване съществува възможност за промяна в изборния резултат. 
 При проведеното гласуване се получи следния резултат: 

ЗА – 9  гласа 
            ПРОТИВ – няма  
            Приема се решение № 297-МИ от 05.11.2015 г. 



 
      Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18:00 часа. 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                        Асен Станчев          Илиян Хинков 
    
  
СЕКРЕТАР: 
           Десислава Дивчева   


