препис
ПРОТОКОЛ
№17
Днес, 10.09.2020 г. в 18:30 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 - отсъства
7. Инджихан Хюсеин – присъства
8. Сехер Ахмед - присъства
9. Тайбе Сали - присъства
10. Фатме Риза - присъства
11. Цветелина Радева – отсъства
Председателят 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 18:40 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:
I. Председателят докладва на членовете на комисията за постъпилото от
Общинска администрация – Венец уведомление с изх. рег. №РД-37-00-10 от 09.09.2020
г., с приложен към него документ, удостоверяващ обстоятелството, че на 06.09.2020 г. е
починал кмета на кметство с. Боян – Иса Кадир Сали.
С оглед настъпилото обстоятелство по чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и на
основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА ОИК- Венец следва в тридневен срок от получаване
на справката и документите, удостоверяващи горепосоченото обстоятелство, да обявява
прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Боян, общ. Венец.
С оглед на гореописаните факти и обстоятелства Председателят на комисията
подложи на поименно гласуване прекратяването на пълномощията на ИСА КАДИР
САЛИ – кмет на кметство с. Боян, общ. Венец. Гласували 8 /осем/ членове:
1. Невим Ридванова - за
2. Ради Панайотов – за
3. Левент Ахмедов – за
4. Зелиха Ахмед - за
6. Инджихан Хюсеин – за
7. Тайбе Сали - за
8. Фатме Риза - за
Предвид горното, комисията
Р Е Ш И:

1

1. Решение №85-МИ от 10.09.2020 г. на основание чл. 42, ал. 4, във вр. с чл.
42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, ОИК – Венец обявява прекратяване на пълномощията на–
ИСА КАДИР САЛИ, с ЕГН *** – кмет на кметство с. Боян, общ. Венец, издигнат от ПП
„Движение за права и свободи“.
Решението в тридневен срок от влизането му в сила да се изпрати до Централна
избирателна комисия и до Председателя на Общински съвет – Венец за сведение и
разпореждане, съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА.
След изчерпване на точките по Дневния ред, Председателят на ОИК закри
заседанието в 19:00 ч.

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

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