ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РУСЕ
7000 гр. Русе, област Русе, пл.”Свобода” № 6

П Р О Т О К О Л № 38
Днес 31.10.2019 г. в зала № 2, ет. 2 на Община Русе, в 17:00 часа се събра комисия в
състав:
Председател:
Зам. председател:
Зам. председател:
Секретар:
Членове:

Николай Братованов
Александър Корфонозов
Шейнур Еюб
Милена Хинкова
Йордан Димитров
Тодорина Михайлова
Анелия Дудева
Виктория Димова
Екатерина Заякова
Десислава Дивчева
Яна Бобева
Наталия Маринова
Сюзгян Исмаилова
Лиляна Владимирова
Стефан Бонев

На заседанието присъстваха 13 члена, отсъстваха 2 члена – Александър Корфонозов и
Наталия Маринова.
Общинската избирателна комисия, констатира наличието на законовия кворум за
редовното провеждане на заседанието. Пристъпи се към обсъждане на предварително
обявения дневен ред. След като не бяха направени предложения за изменение и допълнение,
бе приет следния:
ДНЕВЕН РЕД

за заседанието:

1. Публикуване на списък с упълномощените представители на ПП Възраждане в
изборите за кмет на кметство Николово на 03.11.2019 г.
2. Жалба от Пламен Рашев, упълномощен представител на КП БСП за България, относно
унищожени агитационни материали.
3. Входяща кореспонденция
4. Други
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По точка първа: В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 321/31.10.2019
г. е постъпило предложение от Дилян Саманджиев – упълномощен представител на ПП
Възраждане за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители
на партията в на 03.11.2019 г. Към предложението е приложен списък с упълномощени
представители.
Като взе предвид постъпилото предложение от Дилян Саманджиев – упълномощен
представител на ПП Възраждане за публикуване на страницата на ОИК Русе на
упълномощени представители на партията в изборите за кмет на кметство Николово на
03.11.2019 г. съгласно приложен списък, както и извършена проверка от ОИК Русе и на
основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1080МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе взе

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Русе списък на 4бр. упълномощени
представители в изборите за кмет на кметство Николово на 03.11.2019 г. от ПП Възраждане
Приложения списък е неразделна част от решението и е на разположение в Общинска
избирателна комисия Русе.
Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен
срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Гласували: „ЗА“ – 13 члена – Николай Братованов, Шейнур
Еюб,
Милена
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова,
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,
Стефан Бонев.
„ПРОТИВ“ – 0
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 235-МИ/31.10.2019 г.
По точка втора: В ОИК е постъпила жалба с вх. № 316 / 31.10.2019 г. от Пламен
Рашев- упълномощен представител на МК БСП за България , в която се твърди за
унищожаване на агитационни материали на кандидата за кмет на община Русе Пенчо
Милков. Към жалбата са приложени снимки. Приложеният снимков материал се отнася
ул.Борисова (до входа на комплекс Евас), ул.Тодор Икономов, ул.Фердинанд ,кв.Възраждане
и други места в града.
С жалбата се иска ОИК – Русе да бъдат премахнати агитационните материали на ПП
ГЕРБ, поставени върху плакати на МК БСП за България.
Извършена е проверка на местата, посочени в жалбата, но поради влажното време и
дъжда, вече е невъзможно да се установи точно и конкретно нарушението.
Като разгледа жалбата ОИК – Русе прие, че с посочените в жалбата обстоятелства се
осъществява състав на нарушение на чл.183 ал.5 от ИК, но не може да бъде и не е установено
лице – извършител на твърдените от жалбоподателя нарушение. Поради тези обстоятелства,
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независимо от предвидената в ИК административно-наказателна отговорност за извършване
на тези нарушения, не може да бъде съставен АУАН поради липса на административнонаказателно отговорно лице, както и да се конкретизира кои агитационни материали кога са
поставени.
Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК –
Русе взе

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
УСТАНОВАВА НАРУШЕНИЕ по чл.183 ал.5 ИК, относно правилата за поставяне
на агитационни материали в предизборната кампания преди балотажа на 3.11.2019 г за
избиране на кмет на община Русе.
УКАЗВА на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г. партии, коалиции и инициативни комитети да спазват разпоредбите
на Изборния кодекс.
Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред
Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88
от ИК.

Гласували: „ЗА“ – 13 члена – Николай Братованов, Шейнур
Еюб,
Милена
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова,
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,
Стефан Бонев.
„ПРОТИВ“ – 0
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 236-МИ/31.10.2019 г.

По точка трета: Писма от ЦИК – вх.№ 317/31.10.2019 г., вх.№ 318/31.10.2019 г.,
вх.№ 319/31.10.2019 г., писмо от областния управител – вх.№ 321/31.10.2019 г.,
постановление на РРП – вх.№ 315/31.10.2019 г.

По точка четвърта: пристъпи се към гласуване на

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

ДОПЪЛВА РЕШЕНИЯ №№ 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231 от 28.10.2019 г. със следния текст „Решението подлежи на обжалване пред
Административен съд Русе в 7 дневен срок от обявяване му.“
Решението подлежи на обжалване в 3 дневен срок пред ЦИК.
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Гласували: „ЗА“ – 13 члена – Николай Братованов, Шейнур
Еюб,
Милена
Хинкова, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева, Сюзгян Исмаилова,
Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Яна Бобева, Лиляна Владимирова,
Стефан Бонев.
„ПРОТИВ“ – 0
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 237-МИ/31.10.2019 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:30 часа от
Председателя Николай Братованов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………….

НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ
СЕКРЕТАР:

……………………………..

МИЛЕНА ХИНКОВА
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