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/препис/ 

ПРОТОКОЛ 

№09 

 

 Днес, 30.09.2019 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 - присъства  

9. Тайбе Сали - присъства  

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 17:10 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 и запозна членовете на комисията с 

постъпилите уведомителни писма от ЦИК във връзка разглеждане на образците на 

бюлетини и одобряването им съгласно чл. л. 209, ал. 1, изр. второ, чл. 209, ал. 3, във 

връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 от ИК и Решение №993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК. 

Членовете на ОИК – Венец са информирани от председателя на комисията за 

производството образувано пред ЦИК, което към датата на провеждане на заседанието 

/30.09.2019 г./ не е приключило и няма все още публикувано Решение на ЦИК по 

отношение на подадените жалби срещу Решения на ОИК за регистрация на кандидати за 

кметове на кметства, предложени от коалиция „БСП за България“. Във връзка с това ОИК 

– Венец не следва да одобрява графичните файлове с образец на бюлетини за кметове на 

кметства, преди да е приключило производството пред ЦИК. 

След като членовете на комисията се запознаха с писмата от ЦИК и нормативната 

уредба по одобряването на образците на бюлетините Председателя на комисията 

подложи на поименно гласуване графичния файл с образец на бюлетина за видовете 

избори, с изключение на бюлетините за изборите за кметове на кметства в Община 

Венец. Гласували  10/ десет/ членове:  

1. Невим Ридванова – за   

2. Ради Панайотов – за  

3. Левент Ахмедов – за  
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4. Илкай Мустафа – за 

5. Инджихан Хюсеин – за  

6. Сехер Ахмед - за 

7. Зелиха Ахмед - за  

8. Тайбе Сали – за 

9. Фатме Риза – за 

10. Цветелина Радева – за  

    

 По т. 2 от Дневния ред: 

 1. Във връзка с оптимизиране на работата и администриране на дейността на 

комисията по изборните райони в община Венец, Председателят на комисията предложи 

членовете на ОИК да се разпределят по райони и подложи на поименно гласуване 

предложението. Гласували  10/ десет/ 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. Зелиха Ахмед - за  

8. Тайбе Сали – за 

9. Фатме Риза – за 

10. Цветелина Радева – за 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Решение №42-МИ от 30.09.2019 г. ОИК – Венец:   

  

Във връзка с оптимизиране на работата и администриране на дейността на комисията по 

изборните райони в община Венец, членовете на ОИК се разпределят по райони както 

следва: 

район член на ОИК 

Борци Левент Ахмедов 

Боян Левент Ахмедов 

Буйновица Илмие Османова 

Венец Невим Ридванова 

Габрица Фатме Риза 

Денница Левент Ахмедов 

Дренци Цветелина Радева 

Изгрев Илмие Османова 
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2. Решение №43-МИ от 30.09.2019 г. ОИК – Венец: 

 

1. ОДОБРЯВА графичния файл с образец за отпечатване на бюлетината за всеки вид 

избор, с изключение на кметове на кметства на територията на Община Венец. 

  

2. ОДОБРЯВА тиража на бюлетините за всеки вид избор както следва: 

  

 3. Одобряване графичния файл с образец на бюлетините за кметове на кметства ще се 

осъществи след приключване на производството пред ЦИК по оспорване Решенията за 

регистрация на кметове на кметства, предложени от „БСП за България“. 

 

 

  След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 18:15 ч.  

  

  

Председател: ………………………  

  Невим Ридванова  

  

  

Секретар: …………………………..  

Капитан Петко Левент Ахмедов 

Осеновец Ради Панайотов 

Страхилица Инджихан Хюсеин 

Черноглавци Тайбе Сали 

Ясенково Сехер Ахмед; Илкай Мустафа и Зелиха Ахмед 

общински съветници ВЕНЕЦ 8000 

кмет на община ВЕНЕЦ 8000 

кмет на кметство БОРЦИ 600 

кмет на кметство БОЯН 500 

кмет на кметство БУЙНОВИЦА 300 

кмет на кметство ГАБРИЦА 500 

кмет на кметство ДРЕНЦИ 300 

кмет на кметство ИЗГРЕВ 900 

кмет на кметство КАПИТАН ПЕТКО 600 

кмет на кметство ОСЕНОВЕЦ 500 

кмет на кметство ЧЕРНОГЛАВЦИ 600 

кмет на кметство ЯСЕНКОВО 2000 
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  Левент Ахмедов  


