ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РУСЕ
П Р О Т О К О Л № 59/24.01.2017г.
Днес, 24.01.2017 г. от 17:30 часа в седалището на комисията се проведе заседание на
ОИК - Русе.
Присъстващи: Асен Станчев, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Наталия
Маринова, Невяна Станчева, Стефан Бонев, Ибрям Гаваз, Александър Корфонозов, Кинчо
Камбуров и Елица Вълчева – Куманова, Гюнай Кадънкова
Отсъстващи: Десислава Дивчева, Боряна Рускова
Поради отсъствието на Десислава Дивчева- секретар нейните функции ще изпълнява
Наталия Маринова- зам. Председател.
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 Георги Георгиев 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, вх. № 447/12.01.2017 г., в което писмо са изложени данни за
неучастие общинския съветник Георги Петров Георгиев в пет поредни заседания на
общинския съвет през 2016 година, без да е уведомил писмено председателя на общинския
съвет за това, както и за обстоятелството, че същия е претърпял злополука довела до
трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията като общински съветник.
Към писмото са приложени документи съгласно Решение № 2901-МИ/05.11.2015г. на
ЦИК, с приложено Удостоверение с изх. № 19/12.01.2017 г. и писмо с изх. № 16/05.01.2017
г. от МБАЛ Медика.
В изпълнение разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, общинският съветник е
уведомен за започналата процедура, като му е предоставена възможност да направи
възражение в 3 дневен срок от получаване на писмото. От общинският съветник не е
постъпило възражение в законоустановения срок.
Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, пълномощията на общински
съветник се прекратяват предсрочно, когато, без да е уведомил писмено председателя на
общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три
поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.
Видно от представеното удостоверение, издадено от Председателя на Общински
съвет – Русе, Георги Петров Георгиев, не е участвал в пет поредни заседания на Общински
съвет – Русе през 2016 г., както следва: Заседание № 12 от 17.07.2016 г., Заседание № 13 от
19.09.2016 г., Заседание № 14 от 20.10.2016г. Заседание № 15 от 17.11.2016г. и Заседание
№ 16 от 15.12.2016 г., поради което ОИК Русе констатира, че е настъпила предвидената в
закона хипотеза водеща до прекратяване пълномощията на Георги Петров Георгиев,
поради което следващия в листата кандидат, следва да бъде обявен за избран за общински
съветник.
При проведеното гласуване, се получи следния резултат :
ЗА – 11гласа

ПРОТИВ – 0 гласа
Приема се РЕШЕНИЕ № 307 МИ/24.01.2017 г. за предсрочно прекратяване на
пълномощията на общинския съветник Георги Петров Георгиев.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Асен Станчев
СЕКРЕТАР:
Десислава Дивчева

