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Башҡортостан Башлығы
вазифаһына кемдәр дәғүә итә?
Һайлау алды ярышында ҡатнашыусылар асыҡланды
Ошо көндәрҙә Башҡортостандың Үҙәк һайлау
комиссияһында республика Башлығы вазифаһына дәғүә
итеүселәрҙән документтар ҡабул итеү тамамланды. Әле
“кандидатлыҡҡа кандидаттар” һаны 11 кешегә етте. Хәҙер
парламентҡа инмәгән партияларҙан тәҡдим ителгәндәр 20
июлгә тиклем “муниципаль фильтр”ҙы үтеп, район Советы
депутаттарының ҡултамғаларын йыйырға тейеш.
Ҡултамғаларҙы етерлек күләмдә йыйғандан һуң ғына
киләһе һайлауҙа ҡатнашасаҡ кандидаттар исемлеге теүәл
төҙөләсәк.
Әле республикалағы барлыҡ сәйәси партиялар тиерлек
Башҡортостан Башлығы вазифаһына үҙ кандидаттарын
тәҡдим итте. Улар менән таныштырып үтмәксебеҙ.
“БЕРҘӘМ РӘСӘЙ”
“Берҙәм рәсәй” һайлау алды ярышы
башланғанға тиклем алдан тауыш биреү
ойошторолған берҙән-бер партия. июль башында уҙғарылған партия конференцияһында
республика Башлығы вазифаһын ваҡытлыса
башҡарыусы радий Хәбировты тәҡдим итеү
тураһында ҡарар ҡабул ителде.
мәғлүм булыуынса, республикаға ҡайтҡанға тиклем ул мәскәү өлкәһенең красногорск ҡалаһына етәкселек итә. Унан алдараҡ,
2009 – 2016 йылдарҙа рәсәй Президенты
Хакимиәтендә эске сәйәсәт идаралығын етәкләй.
КОММУНИСТАР
рәсәй федерацияһы коммунистар партияһының төбәк бүлексәһе Башҡортостан
Башлығы вазифаһына республика комитетының беренсе секретары Юнир ҡотлоғужинды тәҡдим итте. Партия конференцияһында уны бөтә делегаттар хупланы. Партия
ветеранының бер генә конкуренты булды.
Ул – илһам ғәлин. әммә иң һуңғы дөйөм тауыш биреүҙә ул үҙ кандидатураһын алды.
дәүләт Йыйылышы – ҡоролтай депутаты
Юнир ҡотлоғужин республика етәксеһе
вазифаһына икенсе тапҡыр дәғүә итә. 2014
йылда ул, Башҡортостан Президенты вазифаһы өсөн көрәшеп,
икенсе урын яулағайны.
ЛДПР ТӨБӘК БҮЛЕКСӘҺЕ
16 июндә лдПр партияһынан кандидат
иван сухарев Башҡортостан үҙәк һайлау
комиссияһына документтарын тапшырҙы.
көнэлгәре партия конференцияһында
ҡатнашыусылар уны бер тауыштан төбәк
етәксеһе вазифаһына тәҡдим итте. әле ул –
дәүләт думаһы депутаты мандатына эйә
булған берҙән-бер кандидат.
иван сухарев та республика етәксеһе
вазифаһына икенсегә дәғүә итә. 2014 йылда
ул һайлаусылар тауышының 4,81 процентын
алып, һайлау алды ярышы һөҙөмтәләре буйынса өсөнсө урынды
яулағайны.

“ҒӘҘЕЛ РӘСӘЙ”
Башҡортостан Башлығы вазифаһына үҙ
кандидатын тәҡдим иткән тағы ла бер партия
– ул “ғәҙел рәсәй”. төбәк партконференцияһы
делегаттары дәүләт Йыйылышы – ҡоролтай
депутаты Юрий игнатьевты бер тауыштан
үҙҙәренең кандидаты итеп һайланы.

“ПЕНСИОНЕРҘАР СОЦИАЛЬ ҒӘҘЕЛЛЕК
ӨСӨН” ПАРТИЯҺЫ
көтмәгәндә республика етәксеһе вазифаһы
өсөн алышта ҡатнашырға теләк белдергән
Башҡортостанда танылған блогер владимир
кобзев “Пенсионерҙар социаль ғәҙеллек
өсөн” партияһы тарафынан тәҡдим ителде.
Беренсе булып Башҡортостандың үҙәк
һайлау комиссияһына документтарын
тапшырҙы. Элегерәк ул сәйәси эшмәкәрлек
менән шөғөлләнмәгән һәм дәүләт структураларында эшләмәгән.
Блогер кобзев интернет селтәренән файҙаланыусыларға кабзон
псевдонимы аҫтында таныш. Бер нисә форумдағы видео яҙмаларында һәм мәҡәләләрендә ул ҡала һәм республика власын
даими тәнҡитләй.

“РӘСӘЙ ПАТРИОТТАРЫ”
Башҡортостан президентын һуңғы һайлауҙа “рәсәй патриоттары” партияһы “муниципаль фильтр”ҙы үтеп, уларҙың кандидаты
һайлау бюллетененә ингәйне. әммә быйыл
партия конференцияһында төбәк бүлексәһе
икенсе кандидатты тәҡдим итте. Баш ҡортостан Башлығы вазифаһы өсөн банкир
рәфис ҡадиров көрәшәсәк.
республика халҡына ул “восток” банкын
ойоштороусы һәм ике һайлау кампанияһында
ҡатнашыусы булараҡ таныш. 1993 йылда Башҡортостан президентын тәүге һайлауҙа ул мортаза рәхимовтың берҙән-бер конкуренты булғайны.
“ЙӘШЕЛДӘР”
“Йәшелдәр” Бөтә рәсәй партияһы
Башҡортостан Башлығы вазифаһына кандидат итеп ике бала әсәһе, PlusSize моделе
һәм моделдәр мәктәбе хужабикәһе сания
тимасованы тәҡдим итте. Блогер кабзон
кеүек үк, уның да сәйәси тәжрибәһе юҡ.
тимасованы “Йәшелдәр”ҙән кандидат итеп
күрһәтеү тураһындағы ҡарар мәскәүҙәге партия етәкселеге тарафынан ҡабул ителде.
Өфөлә үткән партия конференцияһында ла
урындағы ағзалар был ҡарарҙы хуплап сыҡты. 18 июндә ул үҙәк
һайлау комиссияһына документтарын тапшырҙы.
сания тимасова иң элек бьюти-блогер, матурлыҡ конкурстарын
ойоштороусы һәм моделдәр агентлығы хужабикәһе булараҡ
билдәле.
“ЯБЛОКО”
“Яблоко” партияһының Башҡортостан
бүлексәһе кандидат итеп хоҡуҡ яҡлаусы
зөлфиә ғайсинаны тәҡдим итте. һуңғы тиҫтә
йылда ул республикала алданған өлөшсөләрҙең хоҡуҡтарын яҡлау менән шөғөлләнә.
күптән түгел Хөкүмәттә “төҙөлөш сәғәте”
тәртибендә үткәрелгән кәңәшмәләрҙә даими
ҡатнаша башланы.
Хоҡуҡ яҡлаусыға әүерелгәнгә тиклем
зөлфиә ғайсина республика прокуратураһы органдарында хеҙмәт
итә. әммә республика халҡында алданған өлөшсөләрҙең хоҡуғын
яҡлау һөҙөмтәһендә танылыу яулай.
“ГРАЖДАНЛЫҠ КӨСӨ”
“Гражданлыҡ көсө” сәйәси партияһы ла
киләһе һайлауға үҙ кандидатын тәҡдим итте.
һайлау алды ярышына был партиянан владимир Барабаш ҡушылды. Өфө һәм
Башҡортостан халҡына ул ҡала проекттарын
үҫтереү фонды етәксеһе булараҡ таныш.
күптән түгел Өфө мэрияһының төҙөлөш һәм
ер мөнәсәбәттәре буйынса рәсми вәкиле
ине. ошо вазифала ул ирек Ялалов мэр
булған осорҙа эшләне.
“СОЦИАЛЬ ЯҠЛАУ ПАРТИЯҺЫ”
Башҡортостан Башлығы вазифаһына иң
йәш кандидатты “социаль яҡлау партияһы”
тәҡдим итте. республика үҙәк һайлау
комиссияһы мәғлүмәттәренә ярашлы, 32
йәшлек алексей молокин теркәүгә документтарын һуңғы көндә – 20 июндә тәҡдим иткән.
Башҡортостан халҡына ул рәсәй Президенты
вазифаһына кандидат ксения собчактың
һайлау алды штабының элекке етәксеһе
булараҡ билдәле.
РӘСӘЙ СОЦИАЛИСТИК ПАРТИЯҺЫ
рәсәй социалистик партияһы ла үҙ кандидатын тәҡдим итте. Башҡортостанда
танылған хоҡуҡ яҡлаусы рәмилә сәйетова
партияның төбәк бүлексәһенән кандидат
итеп күрһәтелде.
Ул “кандидатлыҡҡа һуңғы кандидат” булды
– әле үҙәк һайлау комиссияһында документтар ҡабул итеү тамам. һайлау кампанияһында ҡатнашыусыларҙың теүәл исемлеге 20 июлгә, парламентҡа инмәгән партияларҙан тәҡдим ителгән
кандидаттар район советы депутаттарының ҡултамғаларын
тапшырғас, билдәле буласаҡ. Уларға халыҡ вәкилдәренең нотариаль раҫланған 454 ҡултамғаһын тәҡдим итергә кәрәк.
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Башҡортостан
Республикаһы
Үҙәк һайлау
комиссияһы
рәйесе
урынбаҫары
Марат
ҒӘҘЕЛОВ:
– Хәҙер тәҡдим ителгәндән
һуң кандидаттарға, үҙ канди датураһын яҡлап, муниципаль
берәмектәрҙәге вәкиллекле орган
депутаттарының 454 ҡултамғаһын йыйырға кәрәк. Был иһә
республика Башлығын һайлауҙы
тәғәйенләү тураһындағы ҡарар
ҡабул ителгән көнгә ошо муниципаль берәмектәр уставтарында ҡаралған дөйөм депутаттар
һанының биш процентын тәшкил
итә. Депутаттарҙың ҡултамғлары араһында муниципаль
берәмектәрҙең һәм ҡала округтарының кәмендә 48 вәкиллекле
органынан 56 депутаттың ҡултамғаһы булырға тейеш.
Муниципаль берәмектең вәкиллекле органы депутаты кан дидатты хуплау ҡағыҙына ҡултамғаһын ҡуя, уны ҡуйыу датаһын һәм ваҡытын күрһәтә. Ҡултамғаның ысын икәнлеге нотариаль раҫланырға тейеш.
Муниципаль берәмектең вәкиллекле органы депутаты сәйәси
партия тәҡдим иткән бер генә
кандидатты яҡлай ала. Ҡултамғаларҙы тикшергәндә урындағы
үҙидараның вәкиллекле органы
депутаты бер нисә кандидатты
хуплауы асыҡланһа, алдараҡ ҡуйылған ҡултамға иҫәпкә алына.
Ҡултамғаны саҡыртып алыу рөхсәт ителмәй.
Муниципаль берәмектәрҙең
вәкиллекле органдары депутаттарын ҡултамға ҡуйырға мәжбүр итеү, бының өсөн уларҙы
бүләкләү тыйыла. Хуплау ҡа ғыҙҙарындағы ҡултамғаларҙың
дөрөҫлөгө Башҡортостан Башлығы вазифаһына кандидаттар
тапшырған документтарҙы ҡабул иткән эш төркөмө тарафынан тикшерелә. Был төркөм республика Үҙәк һайлау комиссияһы
ағзалары иҫәбенән төҙөлә.
Ҡултамға ҡағыҙҙары кандидатты теркәү өсөн кәрәкле
башҡа документтар менән бергә
2019 йылдың 1 июленән һуң һәм
11 июлдә урындағы ваҡыт буйынса киске сәғәт 6-нан да һуңға
ҡалмайынса Башҡортостан Республикаһы Үҙәк һайлау комиссияһына тапшырыла.
Республика Үҙәк һайлау комиссияһы ун көн эсендә, әммә 2019
йылдың 20 июленән дә һуңға ҡалмайынса, документтарҙы, шул
иҫәптән кандидатты яҡлау ҡағыҙҙарындағы ҡултамғаларҙың
дөрөҫлөгөн тикшерергә бурыслы.
Артабан Үҙәк һайлау комиссияһы
ҡултамғаларын ҡуйған кешеләрҙең исемлеген өс көн эсендә, әммә
2019 йылдың 13 июленән дә һуңға
ҡалмайынса, төбәк дәүләт ваҡытлы матбуғат баҫмаһында
баҫтырып сығара йәки Үҙәк
һайлау комиссияһы сайтында
урынлаштыра.
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