ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РУСЕ
П Р О Т О К О Л № 60
Днес, 04.04.2016 г. от 17:30 часа в седалището на комисията се проведе заседание на
ОИК - Русе.
Присъстващи: Асен Станчев, Десислава Дивчева, Йордан Димитров, Гюнай
Кадънкова, Наталия Маринова, Невяна Станчева, Боряна Рускова, Стефан Бонев,
Александър Корфонозов, и Кинчо Камбуров.
Отсъстващи: Елица Вълчева – Куманова, Ибрям Гаваз,Тодорина Михайлова.
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 Пенчо Милков и обявяване за избран за общински съветник на
следващия в листата кандидат
В Общинска избирателна комисия – Русе постъпи заявление от общинския съветник
Пенчо Милков с вх. № 450/03.04.2017 г., относно предсрочно прекратяване пълномощията
му като общински съветник във връзка с избирането му за народен представител.
Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, пълномощията на общински
съветник се прекратяват предсрочно, при избирането му за народен представител,
министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър,
заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна
длъжност в съответната общинска администрация.
При извършена служебна справка на Интернет страницата на Централната
избирателна комисия, се установи, че с Решение № 4686-НС/31.03.2017 г. на комисията,
общинският съветник Пенчо Пламенов Милков е избран за народен представител, поради
което ОИК Русе констатира, че е настъпила предвидената в закона хипотеза водеща до
прекратяване пълномощията на Пенчо Пламенов Милков и следващия в листата кандидат,
следва да бъде обявен за избран за общински съветник.
При проведеното гласуване, се получи следния резултат :
ЗА – 10 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
Приема се РЕШЕНИЕ № 308 МИ/04.04.2017 г. за предсрочно прекратяване на
пълномощията на общинския съветник Пенчо Пламенов Милков и обявяване за избран на
следващия от листата кандидат Пламен Христомиров Рашев.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Асен Станчев
СЕКРЕТАР:
Десислава Дивчева

