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

П Р О Т О К О Л № 41 – първа част
Днес 03.11.2019 г. в зала № 2, ет. 2 на Община Русе, в 10:00 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 8 члена, отсъстваха 7 члена – Тодорина Михайлова,
Анелия Дудева, Виктория Димова, Екатерина Заякова, Десислава Дивчева, Сюзгян
Исмаилова и Лиляна Владимирова.
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. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе
2. Жалба от Пламен Христомиров Рашев относно нарушение на чл.184 ал.1 от ИК.

По точка първа: Като взе предвид постъпилите предложения за промени в
съставите на СИК в Община Русе, съгласно приложен списък, и на основание чл. 87, ал.1,
т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Русе взе
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СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК в Община Русе и вместо тях НАЗНАЧАВА
посочените в приложенията към предложенията лица.
Приложеният 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 пред
Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88
от ИК.

Пристъпи се към гласуване:
Гласували: „ЗА“ – 8 члена – Николай Братованов, Александър Конфонозов, Милена
Хинкова, Йордан Димитров, Наталия Маринова, Шейнур Еюб, Яна Бобева, Стефан Бонев.
„ПРОТИВ“ – 0
ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 253-МИ/03.11.2019 г.

По точка втора: В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 394 от 03.11.2019 г. от
Пламен Рашев. В същата се твърди за извършени нарушения по чл.184, ал.1 от ИК като се
твърди, че е поставен агитационен материал на партия на разстояние, по-малко от 50 метра
от входа на сградата на Професионална гимназия по туризъм. Съдържанието на излъчваната
агитация се виждало ясно от помещенията, в които работели СИК № 5 и СИК № 6.
Не са представени доказателствени материали към жалбата, но са изнесени твърдения.
В жалбата се иска да бъдат предприети необходимите действия за преустановяване на
посоченото по-горе нарушение.
ОИК Русе извърши проверка на място. Бе извършена и допълнителна справка в сайта
на АГКК.
Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима и подадена от лице
с правен интерес.
Комисията констатира, че посоченият агитационен материал не се разпространява на
нерегламентирани места. Ако се приеме, че на видеостената е излъчена агитация, то ОИК –
Русе намира, че жалбата е недоказана и неоснователна. Разстоянието от входа на сградата, в
която са цитираните изборни помещения е видимо по-голямо от 50 метра. Към решението
прилагаме и разпечатка от сайта на АГКК, от която е видно, че това разстояние е 68,51 м.
ОИК – Русе, обръща внимание, че тези нарушения, съгласно чл.184 ал.2 от ИК се
отстраняват от секционните избирателни комисии.
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Милена Хинкова: ако приемем, че разстоянието между сградата на Професионалната
гимназия по туризъм и видеостената е повече от 50 м., тогава от компетентността на ОИК е
да се произнесе дали следва да бъде премахната.
Николай Братованов: не сме сезирани за такова нарушение. На следващо място това
не е нерегламентирано място за агитационни материали.
Йордан Димитров: счита че жалбата е неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22, вр.чл.184, ал.2 от ИК, ОИК
– Русе взе

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата Пламен Рашев – представляващ МК „БСП за
България“, относно нарушение по чл. 184, ал. 1 от ИК.
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.

Пристъпи се към гласуване:
Гласували: „ЗА“ – 6 члена – Николай Братованов, Александър
Димитров, Наталия Маринова, Шейнур Еюб, Стефан Бонев.
„ПРОТИВ“ – 2 – Милена Хинкова и Яна Бобева.

Конфонозов,

Йордан

ОИК – Русе прие РЕШЕНИЕ № 254-МИ/03.11.2019 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:15 часа от
Председателя Николай Братованов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………….

НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ

СЕКРЕТАР:

……………………………..

МИЛЕНА ХИНКОВА
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