ПРОТОКОЛ
№12
Днес, 21.10.2019 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 - присъства
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 17:35 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 на членовете на комисията, че следва да се
одобрят образците на протоколите на ОИК и СИК/ПСИК, публикувани и в сайта на

ЦИК в раздел изборни книжа. След като комисията ги разгледа образците на
протоколите същите бяха подложени на поименно гласуване. Гласували 11 /единадесет/
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. Инджихан Хюсеин – за
8. Сехер Ахмед - за
9. Тайбе Сали – за
10. Фатме Риза – за
11. Цветелина Радева - за
По т. 2 от Дневния ред:
Председателят на комисията докладва на членовете на комисията, че съгласно Раздел 8
от ИК следва да одобрят мерките и начина за гласуване на избиратели с увредено зрение или
със затруднения в придвижването. Уведоми членовете за постъпилото писмо от Община Венец,
заведено с изх. №РД37-00-31/17.10.2019 г. от временно изпълняващ длъжността кмет на
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Община Венец, в което Община Венец предлага секция за гласуване на лица с уредено зрение
или със затруднения в придвижването да бъде в секция №270700004 – Венец, ул. „Кирил и
Методий“ 24, където има обособена рампа. Община Венец предоставя с горепосоченото писмо
тел. за подаване на заявки, също така и изразява готовността си да осигури превоз за лицата до
съответната секция.
С оглед изискването на ИК и посочените предложения от Община Венец, председателя
на комисията подложи на поименно гласуване секцията за лицата, нуждаещи се от помощ в
изборния ден в община Венец. Гласували 11 /единадесет/ 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. Инджихан Хюсеин – за
8. Сехер Ахмед - за
9. Тайбе Сали – за
10. Фатме Риза – за
11. Цветелина Радева - за
По т. 3 от Дневния ред:
Тайбе Сали докладва, че са постъпили предложения за замяна на членове на СИК от КП
„БСП за България“ с вх. №ОИК-107/21.10.2019 г. за замяна на член на СИК, с което предлагат
за освобождаване и назначаване на следния член на СИК, а именно:

секция
270700012Черноглавци

назначава
ЕГН
Ержан Васви
Хасанов

длъжност
член

освобождава
Къймет
КязимАхмед

Председателят на комисията подложи на поименно гласуване новото предложение на
коалицията. Гласували 11 /единадесет/ 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. Инджихан Хюсеин – за
8. Сехер Ахмед - за
9. Тайбе Сали – за
10. Фатме Риза – за
11. Цветелина Радева - за
По т. 4 от Дневния ред:
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Комисията пристъпи към обучението на СИК/ПСИК, предварително обявено в сайта на
ОИК – Венец и запозна присъстващите подробно с изискванията на закона в изборния ден и
методическите указания на ЦИК за СИК и ПСИК и отговори на зададените въпроси от страна
на присъстващите членове на СИК/ПСИК.
Р Е Ш И:
1. Решение № 50-МИ, 21.10.2019 ОИК – Венец:

1. Освобождава член от състава на секционна избирателна комисия, като на
мястото на освободения член, назначава нов член, както следва:
секция
270700012Черноглавци

назначава
ЕГН
Ержан Васви
Хасанов

длъжност
член

освобождава
Къймет
КязимАхмед

2. Анулира издаденото удостоверение на освободения член и издава удостоверени на
новоназначения.
2. Решение №51-МИ от 21.10.2019 г. ОИК – Венец:

1. Определя секция №270700004 – Венец, с адрес ул. „Кирил и Методий“
№24, общ. Венец за гласуване на лица с увредено зрение и затруднение в
придвижването.
2. Предоставя тел. за подаване на заявки за лицата, нуждаещи се от превоз до
съответната секция, а именно: 05343 2190 и 05343 2191.
3. Заявките могат да се подадат и чрез ел. поща на адрес: obs_vn@abv.bg ;
4. Срокът за приемане на заявки е от 07:00 ч. до 18:15 ч. на 27.10.2019 г.
3. Решение №52-МИ от 21.10.2019 г. ОИК – Венец:

Одобрява образците на протоколите на ОИК и на СИК/ПСИК за община Венец
по утвърдени образци от ЦИК.
След изчерпване на точките от дневния ред и проведеното обучение, Председателя на
комисията закри заседанието в 19:30 ч.
Председател: ………………………
Невим Ридванова
Секретар: …………………………..
Левент Ахмедов
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