/препис/
ПРОТОКОЛ
№06
Днес, 24.09.2019 г. от 16.30 часа членовете на Общинската избирателна комисия
Венец се събраха на свое следващо заседание. На заседанието присъстваха повече от
половината членове на комисията, а именно:
1. Невим Ридванова – присъства
2.Илмия Османова - отсъства
3. Ради Панайотов – присъства
4. Левент Ахмедов – присъства
5. Зелиха Ахмед - отсъства
6. Илкай Мустафа - присъства
7. Инджихан Хюсеин – присъства
8. Сехер Ахмед - присъства
9. Тайбе Сали - отсъства
10. Фатме Риза - присъства
11. Цветелина Радева – присъства
Председателя на комисията съобщи, че са валидни разпоредбите на Изборния
кодекс и установи, че е спазено изискването съгласно чл. 85, ал. 3 от кодекса относно
изискването за кворум в заседаването и откри заседанието в 16:45 ч.
Председателят пристъпи към докладване на дневния ред, публикуван и в сайта
на ОИК Венец, който се прие единодушно от присъстващите членове.
По т. 1 от Дневния ред:
Председателят на комисията докладва на членовете на комисията за подадените
Предложения от партии и коалиции за регистриране на кандидати в изборите за
кметове и общински съветници, насрочени за 27.10.2019 г.
Подадените предложения за регистриране на кандидати за участие в изборите за
кмет на община, общински съветници и кметове на кметства са, както следва:
1. КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“;
2. ПП „ГЕРБ“
3. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - ДПС
Секретарят на комисията разгледа постъпилите предложенията от партиите и
коалициите с приложените към тях документи за регистриране по реда на постъпването
им, като оповести същите гласно пред останалите членове на комисията.
I. Комисията пристъпи към проверка на Предложенията на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и
констатира следното:
1. Постъпилото предложение за регистрация на общински кмет в община Венец от
Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е с вх. №ОИК-33/24.09.2019 г., подписано
от Таня Миткова – в качеството й на пълномощник на коалицията, с което е предложен
за регистрация Сали Мюмюн Карамахмуд с ЕГН *** за кандидат за Кмет на
Община Венец в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г .
Предложението е заведено под №01 на 24.09.2019 г. от 10:17 ч. във входящия регистър
на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК - Венец. Към предложението са
приложени:
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- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
община, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
2. Постъпилото предложение за регистрация на кандидатска листа за общински
съветници в Община Венец от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, с което е
предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Община Венец
в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. е с вх. №ОИК34/24.09.2019 г. и подписано от Сали Карамахмуд – в качеството му на пълномощник
на коалицията.
Предложението е за регистрация на 3 (трима) кандидати, а именно:
№
1.
2.
3.

Име презиме фамилия
Сали
Мюмюн
Карамахмуд
Насуф Недрет Якуб
Сергей Силвиев Юсифов

ЕГН
****

***

адрес

***
***

***
***

Предложението е заведено под № 01 на 24.09.2019 г. от 10:30 ч. в регистъра на
каднидатите за общински съветници на ОИК - Венец. Към предложението са
приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 3 бр. - оригинали;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
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Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидатите към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидатите имат постоянен/настоящ адрес
на територията на Община Венец, заявен преди 26 април 2019 г.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа общински
съветници в община Венец, предложени от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Гласували 8
/осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
II. Комисията пристъпи към проверка на Предложенията на ПП „ГЕРБ“ и констатира
следното:
1. Постъпилото предложение за регистрация на общински кмет в община Венец от
Политическа партия „ГЕРБ“, с което е предложен за регистрация Динчер Неджиб
Юсуф с ЕГН *** в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г
е с вх. №ОИК-35/24.09.2019 г. и подписано от Любомир Христов – в качеството му на
пълномощник на партията. Предложението е заведено под №02 на 24.09.2019 г. от
13:28 ч. във входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК Венец. Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
община, предложен от ПП „ГЕРБ“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
3

5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
2. Постъпилото предложение за регистрация на кандидатска листа за общински
съветници в Община Венец от Политическа партия „ГЕРБ“, с което е предложена за
регистрация кандидатска листа за общински съветници в Община Венец в изборите за
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. е с вх. №ОИК-35/24.09.2019 г. и
е подписано от Любомир Христов – в качеството му на пълномощник на партията.
Предложението е за регистрация на 17 (седемнадесет) кандидати, а именно:
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

име презиме фамилия
Динчер Неджиб Юсуф
Бирджан Ердоанов Касперов
Ахмед Тахиров Ахмедов
Рамис Адем Юмер
Бейрам Ердинч Бекир
Али Мустафа Алиев
Берхан Бейхан Кадир
Джелил Али Вели
Дженгис Февзи Хасан
Сали Хамид Али
Мехмед Осман Хайредин
Неждет
Шерафидинов
Хамидов
Емил Адрианов Маринов
Мехмед Ахмед Осман
Юджел Алиев Ибрямов
Тургай Бедри Хасан
Ферди Хамид Хамди

ЕГН
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

адрес
***
***
***
***
***
***
****
***
***
**
****
***
***
***
***
**
**

Предложението е заведено под № 02 на 24.09.2019 г. от 13:26 ч. в регистъра на
каднидатите за общински съветници на ОИК - Венец. Към предложението са
приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 17 бр. - оригинали;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидатите към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидатите имат постоянен/настоящ адрес
на територията на Община Венец, заявен преди 26 април 2019 г.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
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Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа общински
съветници в община Венец, предложени от ПП „ГЕРБ“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
3. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „ГЕРБ“ е с вх. №ОИК-36/24.09.2019 г., подписано от
Любомир Христов – в качеството му на пълномощник на партията. Предложението е за
регистрация Мюмюн Бейсимов Мюмюнов с ЕГН ***за кандидат за Кмет на
кметство с. Изгрев, Община Венец в изборите за общински съветници и кметове на
27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019 г. от 13:31 ч. във
входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК - Венец. Към
предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „ГЕРБ“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
4. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „ГЕРБ“ е с вх. №ОИК-36/24.09.2019 г., подписано от
Любомир Христов – в качеството му на пълномощник на партията. Предложението е за
регистрация Мустафа Лютфи Мустафа с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство
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с. Буйновица, Община Венец в изборите за общински съветници и кметове на 27
октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019 г. от 13:31 ч. във входящия
регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК - Венец. Към предложението
са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
ОИК – Венец извърши служебна проверка на регистрацията на ПП „ГЕРБ“ в
местните избори 2019 г. и констатира, че ПП „ГЕРБ“ съгласно Решение №11-МИ от
15.09.2019 г. на ОИК – Венец във вр. с подадено Заявление за регистрация в ОИК на
партия за участие в изборите за кмет на кметство в Община Венец с вх. 12/13.09.2019 г.
на ОИК е регистрирана за участие в изборите за кмет на кметство само в с. Изгрев и
липсва регистрация за участие в село Буйновица.
Предвид гореизложеното комисията следва да отказва регистрацията на
Мустафа Лютфи Мустафа с ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Буйновица,
община Венец, издигнат от Политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване отказа за регистрацията на кандидата за кмет на
кметство с. Буйновица, община Венец, предложен от ПП „ГЕРБ“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
5. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „ГЕРБ“ е с вх. №ОИК-36/24.09.2019 г., подписано от
Любомир Христов – в качеството му на пълномощник на партията. Предложението е за
регистрация Сержан Исмаилова Реджебова с ЕГН***за кандидат за Кмет на
кметство с. Осеновец, Община Венец в изборите за общински съветници и кметове на
27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019 г. от 13:31 ч. във
входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК - Венец. Към
предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
6

ОИК – Венец извърши служебна проверка на регистрацията на ПП „ГЕРБ“ в
местните избори 2019 г. и констатира, че ПП „ГЕРБ“ съгласно Решение №11-МИ от
15.09.2019 г. на ОИК – Венец във вр. с подадено Заявление за регистрация в ОИК на
партия за участие в изборите за кмет на кметство в Община Венец с вх. 12/13.09.2019 г.
на ОИК е регистрирана за участие в изборите за кмет на кметство само в с. Изгрев и
липсва регистрация за участие в село Буйновица.
Предвид гореизложеното комисията следва да отказва регистрацията на Сержан
Исмаилова Реджебова с ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Осеновец,
община Венец, издигнат от Политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване отказа за регистрацията на кандидата за кмет на
кметство с. Осеновец, община Венец, предложен от ПП „ГЕРБ“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
III. Комисията пристъпи към проверка на Предложенията на ПП „Движение за
права и свободи“ и констатира следното:
1. Постъпилото предложение за регистрация на общински кмет в община Венец от
Политическа партия „Движение за права и свободи“, с което е предложен за
регистрация Нехрибан Османова Ахмедова с ЕГН *** за кандидат за Кмет на
Община Венец в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г е с
вх. №ОИК-37/24.09.2019 г. и подписано от Айсел Руфад – в качеството й на
пълномощник на партията. Предложението е заведено под №03 на 24.09.2019 г. от
16:20 ч. във входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК Венец. Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
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Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
община, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
2. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Бахри Ибрахим Хюсеин с ЕГН *** за
кандидат за Кмет на кметство с. Борци, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019
г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община
Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
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3. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Иса Кадир Сали с ЕГН *** за кандидат за
Кмет на кметство с. Боян, Община Венец в изборите за общински съветници и
кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019 г. от 16:26 ч.
във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община Венец на ОИК
- Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
4. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Ремзия Сабит Мустафа с ЕГН *** за
кандидат за кмет на кметство с. Буйновица, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019
г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община
Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
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и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
5. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Мустафа Хасан Хамид с ЕГН ***за
кандидат за кмет на кметство с. Габрица, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019
г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община
Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
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1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
6. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Бирол Юдаим Шабан с ЕГН *** за
кандидат за кмет на кметство с. Дренци, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019
г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община
Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
7. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Ерджан Тефик Мюстеджеб с ЕГН ***за
кандидат за Кмет на кметство с. Изгрев, Община Венец в изборите за общински
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съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019
г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община
Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
8. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Мехмед Мустафа Мустафа с ЕГН *** за
кандидат за Кмет на кметство с. Капитан Петко, Община Венец в изборите за
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на
24.09.2019 г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства
в община Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
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извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
9. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Шенол Османов Ахмедов с ЕГН *** за
кандидат за Кмет на кметство с. Осеновец, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019
г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община
Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
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6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
10. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Кенан Кямил Кязим с ЕГН *** за
кандидат за Кмет на кметство с. Черноглавци, Община Венец в изборите за
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на
24.09.2019 г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства
в община Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
11. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Политическа партия „Движение за права и свободи“ е с вх. №ОИК38/24.09.2019 г., подписано от Айсел Руфад – в качеството й на пълномощник на
партията. Предложението е за регистрация Кадир Реджебов Насуфов с ЕГН *** за
кандидат за Кмет на кметство с. Ясенково, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №02 на 24.09.2019
г. от 16:26 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община
Венец на ОИК - Венец.
Към предложението са приложени:
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- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Гласували 8 /осем/
членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
12. Постъпилото предложение за регистрация на кандидатска листа за
общински съветници в Община Венец от Политическа партия „Движение за права и
свободи“, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински
съветници в Община Венец в изборите за общински съветници и кметове на 27
октомври 2019 г. е с вх. №ОИК-3/24.09.2019 г. от 16:25 ч. и е подписано от Айсел
Руфад – в качеството й на пълномощник на партията.
Предложението е за регистрация на 17 (седемнадесет) кандидати, а именно:
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

име презиме фамилия
Нехрибан Османова Ахмедова
Къймет Юсуф Исмаил
Сюлейман Мехмед Сюлейман
Синан Нурулов Халилова
Йозай Юзджанов Себайдинов
Ридван Ибрахимов Ибрямов
Сехер Махмуд Юсуф
Дилбер Хайредин Бахри

ЕГН

адрес

Бейхан Ридван Али
Мехмед Мустафа Мехмед
Мохамед Кяшиф Сали
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Недрет Ахмед Мехмед
Ибрахим Реджебов Ибрямов
Ерджан Мехмед Мехмед
Адил Ремзиев Адилов
Ахмед Мехмедов Ахмедов
Гюнер Юксел Хасан

Предложението е заведено под № 03 на 24.09.2019 г. в регистъра на каднидатите
за общински съветници на ОИК - Венец. Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 17 бр. - оригинали;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидатите към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидатите имат постоянен/настоящ адрес
на територията на Община Венец, заявен преди 26 април 2019 г.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа общински
съветници в община Венец, предложени от ПП „Движение за права и свободи“.
Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
IV. Комисията пристъпи към проверка на Предложенията на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
и констатира следното:
1. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е с вх. №ОИК-41/24.09.2019 г.,
подписано от Сали Карамахмуд – в качеството му на пълномощник на партията.
Предложението е за регистрация Сержан Исмаилова Реджебова с ЕГН ***за
кандидат за Кмет на кметство с. Осеновец, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №03 на 24.09.2019
г. от 16:30 ч. във входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК Венец. Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
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- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
2. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е с вх. №ОИК-41/24.09.2019 г.,
подписано от Сали Карамахмуд – в качеството му на пълномощник на партията.
Предложението е за регистрация Валентин Андреев Рашков с ЕГН *** за кандидат
за Кмет на кметство с. Черноглавци, Община Венец в изборите за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №03 на 24.09.2019
г. от 16:30 ч. във входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК Венец. Към предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Гласували 8 /осем/ членове:
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1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
3. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е с вх. №ОИК-41/24.09.2019 г.,
подписано от Сали Карамахмуд – в качеството му на пълномощник на партията.
Предложението е за регистрация Метхи Кадир Сали с ЕГН ***за кандидат за Кмет
на кметство с. Ясенково, Община Венец в изборите за общински съветници и
кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №03 на 24.09.2019 г. от 16:36 ч.
във входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК - Венец. Към
предложението са приложени:
- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
4. Постъпилото предложение за регистрация на кметове на кметства в община
Венец от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е с вх. №ОИК-41/24.09.2019 г.,
подписано от Сали Карамахмуд – в качеството му на пълномощник на партията.
Предложението е за регистрация Мустафа Лютфи Мустафа с ЕГН *** за кандидат за
Кмет на кметство с. Буйновица, Община Венец в изборите за общински съветници и
кметове на 27 октомври 2019 г . Същото е заведено под №03 на 24.09.2019 г. от 16:36 ч.
във входящия регистър на кандидатите за кмет на община Венец на ОИК - Венец. Към
предложението са приложени:
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- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал.
1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр. - оригинал;
- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията,
коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението
и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. заверено копие.
Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация –
Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 26 април 2019 г. От
извършената проверка е констатирано, че кандидата за кмет на Община е с постоянен/
настоящ адрес на територията на Община Венец.
Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412,
чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на
кметство, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова – за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Илкай Мустафа - за
5. Инджихан Хюсеин – за
6. Сехер Ахмед - за
7. Фатме Риза - за
8. Цветелина Радева – за
Р Е Ш И:
1. Решение №17-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Сали Мюмюн Карамахмуд с ЕГН *** за кандидат за кмет на
община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в
изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
2. Решение №18-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира кандидатска листа за общински съветници община Венец, предложена от
Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за
кметове, насрочени за 27.10.2019г., както следва:
№ по ред

1.
2.
3.

име презиме фамилия

ЕГН

Сали Мюмюн Карамахмуд
Насуф Недрет Якуб
Сергей Силвиев Юсифов

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.
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3. Решение №19-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Динчер Неджиб Юсуф с ЕГН *** за кандидат за кмет на община
Венец, издигнат от Политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински
съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
4. Решение №20-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира кандидатска листа за общински съветници община Венец, предложена от
Политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени за 27.10.2019г., както следва:
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

име презиме фамилия
Динчер Неджиб Юсуф
Бирджан Ердоанов Касперов
Ахмед Тахиров Ахмедов
Рамис Адем Юмер
Бейрам Ердинч Бекир
Али Мустафа Алиев
Берхан Бейхан Кадир
Джелил Али Вели
Дженгис Февзи Хасан
Сали Хамид Али
Мехмед Осман Хайредин
Неждет Шерафидинов Хамидов
Емил Адрианов Маринов
Мехмед Ахмед Осман
Юджел Алиев Ибрямов
Тургай Бедри Хасан
Ферди Хамид Хамди

ЕГН

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

5. Решение №21-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Мюмюн Бейсимов Мюмюнов с ЕГН ***за кандидат за кмет на
кметство с. Изгрев, община Венец, издигнат от Политическа партия „ГЕРБ” за участие
в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
6. Решение №22-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
ОТКАЗВА регистрацията на Мустафа Лютфи Мустафа с ЕГН *** за кандидат
за кмет на кметство с. Буйновица, община Венец, издигнат от Политическа партия
„ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
7. Решение №23-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
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ОТКАЗВА регистрацията на Сержан Исмаилова Реджебова с ЕГН *** за
кандидат за кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, издигнат от Политическа
партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
8. Решение №24-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Нехрибан Османова Ахмедова с ЕГН *** за кандидат за кмет на
община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и свободи” за
участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
9. Решение №25-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Бахри Ибрахим Хюсеин с ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с.
Борци, община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и свободи”
за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
10. Решение №26-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Иса Кадир Сали с ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Боян
община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и свободи” за
участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
11. Решение №27-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Ремзия Сабит Мустафа с ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с.
Буйновица община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
12. Решение №28-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Мустафа Хасан Хамид с ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с.
Габрица община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
13. Решение №29-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Бирол Юдаим Шабан с ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с.
Дренци община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
14. Решение №30-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Ерджан Тефик Мюстеджеб с ЕГН *** за кандидат за Кмет на
кметство с. Изгрев, община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за
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права и свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени
за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
15. Решение №31-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Мехмед Мустафа Мустафа с ЕГН *** за кандидат за Кмет на
кметство с. Капитан Петко, община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение
за права и свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени за 27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
16. Решение №32-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Шенол Османов Ахмедов с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство
с. Осеновец, община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
17. Решение №33-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Кенан Кямил Кязим с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство с.
Черноглавци, община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
18. Решение №34-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Кадир Реджебов Насуфов с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство
с. Ясенково, община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
Издава удостоверение на регистрирания кандидат.
19. Решение №35-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира кандидатска листа за общински съветници община Венец, предложена от
Политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в изборите за общински
съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г., както следва:
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

име презиме фамилия
Нехрибан Османова Ахмедова
Къймет Юсуф Исмаил
Сюлейман Мехмед Сюлейман
Синан Нурулов Халилова
Йозай Юзджанов Себайдинов
Ридван Ибрахимов Ибрямов
Сехер Махмуд Юсуф
Дилбер Хайредин Бахри

ЕГН

Бейхан Ридван Али
Мехмед Мустафа Мехмед
Мохамед Кяшиф Сали
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Недрет Ахмед Мехмед
Ибрахим Реджебов Ибрямов
Ерджан Мехмед Мехмед
Адил Ремзиев Адилов
Ахмед Мехмедов Ахмедов
Гюнер Юксел Хасан

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

20. Решение №36-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Сержан Исмаилова Реджебова с ЕГН *** за кандидат за Кмет на
кметство с. Осеновец, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
21. Решение №37-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Валентин Андреев Рашков с ЕГН *** за кандидат за Кмет на
кметство с. Черноглавци, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
22. Решение №38-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Метхи Кадир Сали с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство с.
Ясенково, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за
участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
23. Решение №39-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец:
Регистрира Мустафа Лютфи Мустафа с ЕГН *** за кандидат за Кмет на
кметство с. Буйновица, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри
заседанието в 19:30 ч. и насрочи следващо заседание на 25.09.2019 г. от 17:30 ч.
Председател: ………………………
Невим Ридванова

Секретар: …………………………..
Левент Ахмедов
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