
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 №   63 
 

Днес, 07.12.2017 г. от 17:30 ч. часа в седалището на комисията се проведе 
заседание на ОИК - Русе. 

Присъстващи: Асен Станчев, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Невяна 
Станчева, Стефан Бонев, Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров, Елица Вълчева – 
Куманова, Наталия Маринова. 
 Отсъстващи: Ибрям Гаваз, Боряна Рускова, Десислава Дивчева, Гюнай 
Кадънкова, 

Поради отсъствие на секретаря на комисията – Десислава Дивчева, нейните 
функции ще изпълнява Заместник-председателя Наталия Маринова. 

Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния 
дневен ред: Вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на 
общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински 
съветник на следващия в листата кандидат. 

В Общинска избирателна комисия – Русе постъпи писмо от Председателя на 
Общински съвет – Русе относно смъртта на общинския съветник, настъпила на 
28.11.2017 г. Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, пълномощията на 
общински съветник се прекратяват предсрочно, с неговата смърт. Видно от преписа – 
извлечение от акт за смърт общинският съветник е починал на 28.11.2017 г., поради 
което ОИК Русе констатира, че е настъпила предвидената в закона хипотеза водеща до 
прекратяване пълномощията на Валери Игнатов Матеев и следващия в листата 
кандидат, следва да бъде обявен за избран за общински съветник. Към писмото на 
Председателя на Общински съвет - Русе, са приложени заявления от кандидатите за 
общински съветници от листата на местна коалиция ПАТРИОТИТЕ - ВМРО Асен 
Иванов Даскалов и Стефан Георгиев Бучаков за отказ да бъдат обявени за избрани за 
общински съветници и да встъпят в длъжност. Същите се явяват следващите кандидати 
от листата на местната коалиция, които следва да бъдат обявени за избрани съгласно 
разпределението по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съветници на община 
Русе, поради което за избран следва да бъде обявен следващия от листата кандидат - 
Траян Тихомиров Тотев. 

При проведеното гласуване, се получи следния резултат : 
ЗА – 9 гласа  
ПРОТИВ – 0 
Приема се РЕШЕНИЕ № 311 МИ/ 07.12.2017 г. за предсрочно прекратяване на 

пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран 
на следващия от листата кандидат Траян Тихомиров Тотев. 

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


