ОБЩИНСКА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ-РУСЕ

П Р О Т О К О Л № 65
Днес, 05.02.2018 г. от 17:30 ч. часа в седалището на комисията се проведе заседание
на ОИК - Русе.
Присъстващи: Асен Станчев, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Невяна
Станчева, Стефан Бонев, Александър Корфонозов, Кинчо Камбуров, Елица Вълчева –
Куманова, Ибрям Гаваз.
Отсъстващи: Наталия Маринова, Гюнай Кадънкова, Десислава Дивчева, Боряна
Рускова
Поради отсъствието на секретаря и заместник-председателя за секретар на
комисията беше избран Кинчо Камбуров
Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК - Русе при следния
дневен ред: Разглеждане на постъпило заявление за достъп до обществена информация от
Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.
Председателят на комисията докладва постъпило писмо от Кмета на Община Русе,
вх. № 459/02.02.2018 г. с приложено заявление за достъп до обществена информация, от
посоченото по-горе сдружение, в което са формулирани следните въпроси:
1. С какъв акт и чий подпис персонално като председател на ОИК - Русе е въведен
в длъжност като кмет Пламен Стоилов през първия си мандат 2011 г.?
2. Кой е бил през този период Председател на ОИК,/пред когото е положил клетва
и подписал клетвен лист/и от коя партия е бил предложен ?
3. Същия продължава ли да е Председател на ОИК и ако не е, кой е следващия с
чийто подпис, пред когото е положил клетва и подписал клетвен лист и отново въвел в
длъжност Кмет - Пламен Стилов през втория му мандат и от коя партия е бил предложен ?
4. Ако има интензивно текучество на Председатели на ОИК, поради каква причина
са били сменяни и от коя партия ?
5. В момента с какъв статут и с какви граждански права -трудова заетост са лицата
бивши Председатели на ОИК, чрез които въведен в длъжност Кмета - Пламен Стоилов ?
При проведеното гласуване, се получи следния резултат :
ЗА – 9 гласа
ПРОТИВ – 0
Приема се РЕШЕНИЕ № 313 МИ/05.02.2018 г. за предоставяне достъп до
обществена информация, както следва:
1. Избраните кандидати за кмет на община не се въвеждат в длъжност от
Председателя на ОИК.
2. Информацията за поименния състав на действалата към 2011 г. ОИК може да
откриете на адрес: https://www.cik.bg/bg/decisions/434/2011-08-18. ОИК – Русе не
разполага с информация за предложенията на парламентарно представените партии
относно членовете на комисията.
3. Председател на действащата ОИК – Русе е Асен Станчев. Същия е бил
предложен от ПП ГЕРБ на проведените консултации за състава на комисията.
Председателят на ОИК не въвежда в длъжност избрания кандидат за кмет.
4. От назначаването на ОИК – Русе с Решение № 1779-МИ/НР от 03.09.2015 г. на
Централната избирателна комисия, не е била извършвана промяна на председателя на
комисията.

5. ОИК – Русе не разполага с информация за гражданските права/трудовата заетост
на Председателя на действалата към 2011 г. комисия.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 18:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Асен Станчев
СЕКРЕТАР:
Десислава Дивчева

