ПРОТОКОЛ
№11
Днес, 13.10.2019 г. от 12.00 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 - присъства
3. Ради Панайотов – присъства
4. Левент Ахмедов – присъства
5. Зелиха Ахмед - присъства
6. Илкай Мустафа - присъства
7. Инджихан Хюсеин – отсъства
8. Сехер Ахмед - отсъства
9. Тайбе Сали - присъства
10. Фатме Риза - отсъства
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 12:05 ч.
Председателят пристъпи към докладване на дневния ред, публикуван и в сайта на ОИК
Венец, който се прие единодушно от присъстващите членове.
По т. 2 от Дневния ред:
Председателят на комисията докладва и запозна членовете на комисията с постъпилото
заявление за отказ от регистриран кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ“.
Заявлението е написано саморъчно от Емил Адрианов Маринов под номер 113 от листата за
общински съветници от ПП ГЕРБ, заведено е под вх. № ОИК-88 от 11.10.2019 г. с което
заявява, че иска заличаване на регистрацията си.
ОИК констатира, че лицето е регистрирано с Решение №20-МИ.24.09.2019 г. на ОИК –
Венец под номер 13.
ОИК – Венец след като се запозна със съдържанието на заявлението, установи, че е
налице основанието по чл. 417, ал. 5, изр. 2ро от Изборния кодекс, а именно заявен отказ от
кандидата за участието му като кандидат в листата за общински съветници, подаден лично към
ОИК- Венец.
Във връзка с горните съображения Председателят на комисията подложи на поименно
гласуване заличаването на кандидата за съветник под номер 113 от листата на ПП ГЕРБ.
Гласували 7 /седем/ членове:

1. Невим Ридванова – за
2. Илмия Османова - за
3. Ради Панайотов – за
4. Левент Ахмедов – за
5. Илкай Мустафа – за
6. Зелиха Ахмед - за
7. Тайбе Сали – за
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По т. 3 от Дневния ред:
Илкай Сали докладва, че В Общинска избирателна комисия – Венец е постъпило
предложение от Кмета на Община Венец с вх. №ОИК-42/25.09.2019 г, за назначаване състава
на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в територията на община
Венец, в състав от 5 членове, а именно:

№
на Име, презиме и фамилия
секция,населено
място
270700016
Емине Фикретова Ахмедова
Ахмед Али Дервиш
Ерджан Назифов Насуфов
Любомир Сашев Илиев
Зекие Месудова Ариф

Длъжност в СИК

ЕГН

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член

Към предложението са представени всички изискуеми по чл. 90 и чл. 37, ал. 3 от ИК
документи.
При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на
местата в ръководството и броя на членовете на ПСИК от всяка политическа партия и коалиции
от партии.
Със Заповед №308/02.10.2019 г. на кмета на Община Венец е определен
административен адрес на ПСИК, както следва: ул. „Кирил и Методий“ №24, с. Венец.
Изпълнени са изискванията на чл. 90 и чл. 37, ал. 3 ИК и Решение №935МИ/02.09.2019г. на ЦИК, поради което и на основание чл.87, ал.1, т. 5, чл. 89, ал. 2, чл. 91, ал.
11, от ИК, Общинска избирателна комисия – Венец.
Председателят на комисията подложи на поименно гласуване състава на ПСИК в
община Венец. Гласували 7 /седем/ членове:

1. Невим Ридванова – за
2. Илмия Османова - за
3. Ради Панайотов – за
4. Левент Ахмедов – за
5. Илкай Мустафа – за
6. Зелиха Ахмед - за
7. Тайбе Сали – за
По т. 1 от Дневния ред:
Тайбе Сали докладва, че са постъпили предложения за замяна на членове на СИК от ПП
„ГЕРБ“ вх. №ОИК 73/09.10.2019 г. и ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ вх.
№84/11.10.2019 г., ОИК – Венец, с които предлагат за освобождаване и назначаване на
следните членове на СИК, а именно:

секция
270700003Буйновица
270700013-

назначава
ЕГН
Ресмия Басри
Емин
Шерфин

длъжност
секретар
член

освобождава
Неше Мехмедова
Мехмед
Селиме
2

Ясенково
270700013Ясенково

Мустанов
Халилов
Хатидже
Исмаилова
Алиева

Беязитова
Хърфанова
Ширин
Касим
Якуб

член

Председателят на комисията подложи на поименно гласуване новите предложения на
партиите/коалициите. Гласували 7 /седем/ членове:

1. Невим Ридванова – за
2. Илмия Османова - за
3. Ради Панайотов – за
4. Левент Ахмедов – за
5. Илкай Мустафа – за
6. Зелиха Ахмед - за
7. Тайбе Сали – за
Р Е Ш И:
1. Решение № 47-МИ, 13.10.2019 ОИК – Венец:
1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на ЕМИЛ АДРИАНОВ МАРИНОВ – кандидат
общински съветник, предложен от листата на ПП „ГЕРБ“ под номер 113.

за

2. АНУЛИРА издаденото удостоверение за регистрация.
3. При заличаването на кандидата листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се
кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в
кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в
кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да
се вписва „заличен“.
2. Решение №48-МИ от 13.10.2019 г. ОИК – Венец:
1. Назначава състава на 1 / един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/
в територията на община Венец, както следва:
№ на секция,населено Име, презиме и фамилия
място
270700016

Длъжност в СИК

Емине Фикретова Ахмедова

Председател

Ахмед Али Дервиш

Зам.председател

Ерджан Назифов Насуфов

Секретар

Любомир Сашев Илиев

Член

Зекие Месудова Ариф

Член

ЕГН

2. Издава удостоверения на назначените членове.
3. Административен адрес на ПСИК е в с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ №24, с. Венец,
общ. Венец.
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3. Решение №49-МИ от 13.10.2019 г. ОИК – Венец:

1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, като
на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:
секция
270700003Буйновица
270700013Ясенково
270700013Ясенково

назначава
ЕГН
Ресмия Басри
Емин
Шерфин
Мустанов
Халилов
Хатидже
Исмаилова
Алиева

длъжност
секретар
член
член

освобождава
Неше Мехмедова
Мехмед
Селиме
Беязитова
Хърфанова
Ширин
Касим
Якуб

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава
удостоверения на новоназначените членове.

След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри
заседанието в 18:15 ч.
Председател: ………………………
Невим Ридванова
Секретар: …………………………..
Левент Ахмедов

4

