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/препис/ 

ПРОТОКОЛ 

№10 

 

 Днес, 08.10.2019 г. от 17.30 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 - присъства  

6. Илкай Мустафа - присъства  

7. Инджихан Хюсеин – присъства  

8. Сехер Ахмед - отсъства  

9. Тайбе Сали - присъства  

10. Фатме Риза - присъства  

11. Цветелина Радева – отсъства 

  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 17:35 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 

приключилото производство по обжалване на решенията на ОИК относно регистрацията 

на кметове на кметства, предложение от КП „БСП за България“, образувано пред 

Административен съд – Шумен, поради което следва да се одобрят образците на 

бюлетини за кметове на кметства. 

Комисията извърши проверка на образците на бюлетините в официалния сайт за 

местни избори -  https://mi.demax.bg/ . Разгледа ги за наличие на грешки. След 

извършената проверка на са установени грешки при изписване на наименованията на 

партиите и имената на кандидатите, поради което Председателят на комисията подложи 

на поименно гласуване графичния файл с образец на бюлетина за кметове на кметства, в 

Община Венец. Гласували  8/ осем/ членове:  

1. Невим Ридванова – за   

2. Ради Панайотов – за  

3. Левент Ахмедов – за  

4. Илкай Мустафа – за 

https://mi.demax.bg/


2  

  

5. Инджихан Хюсеин – за  

6. Зелиха Ахмед - за  

7. Тайбе Сали – за 

8. Фатме Риза – за 

    

 По т. 2 от Дневния ред: 

 1. Във връзка с предстоящото получаване на отпечатаните хартиени бюлетини за 

община Венец и контрол при транспортирането и доставката им комисията ОПРЕДЕЛИ 

И УПЪЛНОМОЩИ свои представители за приемане на отпечатаните хартиени 

бюлетини от печатницата на Българска народна банка (или друга печатница изпълнител), 

съпровождане на транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация 

– Шумен, както и осъществяване контрол върху транспортирането, съхранението и 

разпределението на бюлетините на СИК/ПСИК. Определените членове са: Левент 

Зекериев Ахмедов; Тайбе Бейтиева Сали; Определените резервни членове на мястото 

на посочените по-горе лица са: Невим Ридванова Махмуд; Илкай Сали Мустафа; 

Председателят на комисията подложи на поименно гласуване избора на членовете. 

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. Фатме Риза – за 

  

  По т. 3 от Дневния ред: 

При извършена от комисията проверка за наличие на несъответствия по чл. 96 от ИК, 

комисията констатира, че някои от предложените от партиите/коалициите членове на 

СИК отговарят на изискванията, посочени в закона, което обстоятелство е предпоставка 

за освобождаването им. С оглед изискванията по чл. 96 от ИК комисията изиска от 

партиите/коалициите, чиито членове не отговарят на изискванията на закона да 

предложат други членове. От ПП „Воля“ и КП „БСП за България“ са получени нови 

предложения за формиране на съставите на СИК.  

Председателят на комисията подложи на поименно гласуване новите 

предложения на партиите/коалициите. 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  
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7. Тайбе Сали – за 

8. Фатме Риза – за 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Решение № 44-МИ, 08.10.2019 ОИК – Венец:   

 ОДОБРЯВА графичния файл с образец за отпечатване на бюлетините за избор на 

кметове на кметства на територията на Община Венец. 

 

2. Решение №45-МИ от 08.10.2019 г. ОИК – Венец: 

 

1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, като 

на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: 

  

секция назначава ЕГН длъжност освобождава 

270700001 - Борци Рафи Мехмед 

Фазлъ 

** член Али Ахмедов 

Алиев 

270700002 - Боян Ирфан Мехмед 

Ибрахим        

** член Теодора 

Храланова 

Йорданова 

270700003-

Буйновица 

Бедри Кадир 

Ибрям 

** член Керим Хасан 

Керим 

270700004-Венец Фирдес Реджеб 

Рафи 

** член Симона Юлиянава 

Станчева 

270700005-

Габрица 

Ведат Мустафа 

Хасан 

** член Николай Цачев 

Стойков 

270700006-

Денница 

Федаи Нихат 

Билял 

** член Ангел Костадинов 

Ангелов 

270700007-Дренци Айтен Бехчет 

Аптула 

** Зам.-

председател 

Величка Любенова 

Георгиева 

270700008-Изгрев Фатме Сали 

Ахмед 

** член Ахмед Юкселов 

Ахмедов 

270700009-

К.Петко 

Джемиле 

Кямилова 

Хюсеинова 

** Зам.-

председател 

Мария Тошкова 

Борисова 

270700010-

Осеновец 

Неджля Юмер 

Ахмедова 

** член Селведин Ахмедов 

Мехмедов 

270700011-

Страхилица 

Мирем Редван 

Сабри 

** член Любомир Тошков 

Борисов 

270700012-

Черноглавци 

Салим Хюсню 

Осман 

** член Неджми Джемал 

Реджеб 
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270700013-

Ясенково 

Сидика Бедри 

Хасан 

** 

  

член Драгомир Николов 

Драганов 

270700014-

Ясенково 

Нехрин 

Османова 

Салиева 

** член Йорданка 

Стойчева 

Драганова 

270700014-

Ясенково 

Джемиле 

Неджмидинова 

Реджеб 

** член Невин Фикрет 

Халид 

270700015-

Ясенково 

Рейхан Исмаил 

Ахмед 

** Зам.-

председател 

Наталия 

Драгомирова 

Драганова 

270700015-

Ясенково 

Невин Фикрет 

Халид 

** член Джемиле 

Неджмидинова 

Реджеб 

  

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 

удостоверения на новоназначените членове. 

 

3. Решение №46-МИ от 08.10.2019 г. ОИК – Венец: 

1. ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители за приемане на 

отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата на Българска народна банка 

(или друга печатница изпълнител), съпровождане на транспортното средство, 

което ги превозва до Областна администрация – Шумен, както и осъществяване 

контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на 

бюлетините на СИК/ПСИК, както следва: 

- Левент Зекериев Ахмедов; 

- Тайбе Бейтиева Сали; 

  

2. ОПРЕДЕЛЯ резервни членове на мястото на посочените в т.1 лица, както следва: 

- Невим Ридванова Махмуд; 

- Илкай Сали Мустафа; 

  

3. Посочените в т.1 и т.2 от настоящето Решение лица се упълномощават с правото 

заедно или поотделно да подписват приемателно-предавателните протоколи и 

други относими документи, както и всички други документи, свързани с 

дейностите посочени по-горе и визирани в цитираното решение на ЦИК. 

  След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 18:15 ч.  

 

Председател: ………………………  

  Невим Ридванова  

Секретар: …………………………..  

  Левент Ахмедов  


