/препис/
ПРОТОКОЛ
№08
Днес, 27.09.2019 г. от 17.00 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 - присъства
6. Илкай Мустафа - присъства
7. Инджихан Хюсеин – присъства
8. Сехер Ахмед - отсъства
9. Тайбе Сали - присъства
10. Фатме Риза - отсъства
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 17:05 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 постъпилото
Заявление с вх. №ОИК-46/26.09.2019 г. от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,
подписано от Николай Николов – в качеството му на пълномощник на коалицията, с
което заявяват, че оттеглят регистрацията на четирима кандидати за кметове на кметства,
а именно:
1. Сержан Исмаилова Реджебова, регистрирана за участие в изборите за кмет на
кметство с. Осеновец с Решения № 36-МИ/24.09.19 г. на ОИК;
2. Валентин Андреев Рашков, регистриран за участие в изборите за кмет на кметство
с. Черноглавци с Решение №37-МИ/24.05.19 г. на ОИК;
3. Метхи Кадир Сали, регистриран за участие в изборите за кмет на кметство с.
Ясенково с Решение №38-МИ/24.09.19 г. на ОИК;
4. Мустафа Лютфи Мустафа, регистриран регистрирана за участие в изборите за
кмет на кметство с. Буйновица с Решение № 39-МИ/24.09.19 г. на ОИК;
Секретарят на комисията прочете гласно заявлението, към Заявлението не са
приложени други документи освен пълномощно на Николай Николов.
ОИК – Венец след като се запозна със съдържанието на заявлението, установи, че
към Заявлението не са приложени необходимите документи, изискуеми на основание чл.
417, ал. 5, изр. 2ро от Изборния кодекс, а именно заявен отказ от кандидата за участието
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му като кандидат в листата за кметове на кметства, подаден лично към ОИК- Венец или
чрез упълномощено от същия лице.
Във връзка с горните съображения ОИК-Венец счита, че липсва основание за
заличаване регистрацията на кандидатите за кметове на кметства, предложени от КП
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поради неизпълнение изискванията на чл. 417, ал. 5, изр. 2 ро от
ИК и комисията следва да се произнесе с Решение за отказ за заличаване на кандидатите
за кметове на кметства.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията
подложи на поименно гласуване отказа за заличаване на горепосочените кандидати.
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. Зелиха Ахмед - за
7. Тайбе Сали - за
8. Цветелина Радева – за
По т. 2 от Дневния ред:
Председателят на комисията докладва на членовете на комисията за постъпилите
Жалби против Решения на ОИК за регистрация на кандидати за кметове на кметства,
предложени от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, а именно:
- Решение 36-МИ/24.09.2019 г. - Регистрация на Сержан Исмаилова Реджебова като
кандидат за Кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, предложен от Коалиционна
партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени за 27.10.2019 г.
- Решение 37-МИ/24.09.2019 г. Регистрация на Валентин Андреев Рашков като кандидат
за Кмет на кметство с. Черноглавци, община Венец, предложен от Коалиционна партия
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени за 27.10.2019 г.
- Решение 38-МИ/24.09.2019 г. Регистрация на Метхи Кадир Сали като кандидат за Кмет
на кметство с. Ясенково, община Венец, предложен от Коалиционна партия „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27.10.2019 г.
- Решение 39-МИ/24.09.2019 г. Регистрация на Мустафа Лютфи Мустафа като кандидат
за Кмет на кметство с. Буйновица, община Венец, предложен от Коалиционна партия
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени за 27.10.2019 г.
Жалбите са подадени от Айсел Руфад – упълномощен представител на ПП
„Движение за права и свободи“, същите са входирани във Входящия регистър на ОИК –
Венец в 15:00 ч. под вх. №48/27.09.2019 г. с/у Решение №39-МИ/24.09.2019 г.; вх.
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№49/27.09.2019 г. с/у Решение №38-МИ/24.09.2019 г.; вх. №50/27.09.2019 г. с/у Решение
№37-МИ/24.09.2019 г. и вх. №51/27.09.2019 г. с/у Решение №36-МИ/24.09.2019 г.
След извършените проверки на тезите, посочени в Жалбите комисията
окомплектова преписка до ЦИК, където приложи:
1. Протокол №06/24.09.2019 г. от проведено заседание на ОИК;
2. Входящи регистри на кандидатите за кметове на кметства – 3 бр. регистри (на ПП
ДПС, КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП ГЕРБ);
3. Заявление от представител на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за оттегляне на
регистрация на кандидати за кметове на кметства;
4. Протокол от извършена проверка на постоянен/настоящ адрес на кандидатите от
Община Венец;
5. Предложение от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за регистриране на кандидати за
кметове на кметства – 1 бр.
6. Заявление-декларация от кандидатите за кметове на кметства – 4 бр.
7. Пълномощни на представителите на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (Сали
Карамахмуд и Николай Николов);
След получените указания от член на ЦИК, Преписката се изпрати до ЦИК чрез
официалната електронна поща на ОИК – Венец с обратна разписка за
получаването й.
Към преписката е приложено и становище на комисията по всяка Жалба. Същите
са изведени по Изходящия регистър на ОИК с изходящи номера както следва: изх.
№8; изх. №9; изх. №10; изх. №11 от 28.09.2019 г.
Р Е Ш И:
1. Решение №41-МИ от 27.09.2019 г. ОИК – Венец:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подаденото от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Заявление
с вх. №ОИК-46/26.09.2019 г. за оттегляне и заличаване регистрацията на предложените
от коалицията кандидати за кметове на кметства.
След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри
заседанието в 18:00 ч.

Председател: ………………………
Невим Ридванова

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