ОБЩИНСКА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ - РУСЕ

П Р О Т О К О Л № 57
Днес, 01.04.2016 г. от 17:30 часа в седалището на комисията се проведе заседание
на ОИК - Русе.
Присъстващи: Асен Станчев, Наталия Маринова, Йордан Димитров, Тодорина
Михайлова, Кинчо Камбуров, Александър Корфонозов,
Невяна Станчева, Севил
Караманова, Стефан Бонев, Елица Куманова, Ибрям Гаваз.
Отсъстващи: Десислава Дивчева, Боряна Рускова.
Поради отсъствието на секретаря Десислава Дивчева за секретар е избран Севил
Караманова.
Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния
дневен ред:
Разглеждане на сигнал от г-жа Светла Николаева, подаден в Централна
избирателна комисия с вх. № МИ – 22 – 23/29.03.2016 г.
Председателят на комисията запозна членовете на ОИК – Русе с постъпилия сигнал
от г-жа Светла Николаева с приложени два броя снимки, относно непремахнати
агитационни материали.
Нито от снимките, нито от приложения сигнал може да се определи мястото на
което се твърди, че се намират неотстранените агитационни материали. Липсват данни и
за това, кога са били направени снимките, т.е. да се установи, че същите не са били
премахнати в регламентирания от Изборния кодекс срок.
Съгласно разпоредбата на чл. 472 от Изборния кодекс, неизпълнението на
задължението по чл. 186, ал. 3 от същия нормативен акт, се констатира от длъжностни
лица, оправомощени от кмета на съответната община, а наказателните постановления се
издават от кмета на общината. Видно от посоченото по-горе придружително писмо, сигнала
на г-жа Николаева е изпратен до компетентния орган - Кмета на Община Русе.
При проведеното гласуване се получи следния резултат :
ЗА – 11 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
Приема се решение № 306 МИ/ 01.04.2016 г. за оставяне без уважение сигнал
на г-жа Светла Николаева, подаден по електронна поща до Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-22-23/29.03.2016 г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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