/препис/
П Р О Т О К О Л
№1
Днес, 05.09.2019 г. от 18.00 часа членовете на Общинската избирателна
комисия Венец се събраха на свое първо заседание. На заседанието
присъстваха повече от половината членове на комисията, а именно:
1. Невим Ридванова
2. Ради Панайотов
3. Илмия Османова
4. Левент Ахмедов
5. Инджихан Хюсеин
6. Фатме Риза
7. Сехер Ахмед
8. Илкай Мустафа
9. Зелиха Ахмед
10. Цветелина Радева
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 минимален брой на
присъстващи в заседаването.
Председателят пристъпи към докладване на дневния ред, който се
прие единодушно от присъстващите членове.
1. Комисията маркира в протокол по образец на ЦИК официалния
печат на ОИК Венец.
Протоколът, бе подписан от Председателя на комисията и от един
определен от комисията член, а именно Инджихан Хюсеин.
Печатът на ОИК Венец е с един пръстен. Във вътрешния кръг се
изписва текстът „ОИК Община Венец SHU 07”. В пръстена е изписан
текстът „Местни избори 2019”. Протоколът съдържа три
отпечатъка от маркирания печат. Комисията има един печат от
допустимите три.

2. Комисията изготви график за дежурствата на членовете на
комисията от 08.00 до 16.30 часа всеки ден на определения адрес
за заседаване на комисията, а именно: ул. „Кирил и Методий” №
13 А, с. Венец, Община Венец.
3. Комисията разгледа отправеното от Председателя предложение за
създаване на работна група от един експерт, който да подпомага
дейността на ОИК по време на изборите за кмет и общински
съветници на 27 октомври 2019 г. Предложеното лице е Красимир
Иванов Христов с ЕГН 8711258804, образование Висше.
4. Комисията определи място за обявяване на решенията си, както
следва: ул. „Кирил и Методий” № 13 А, с. Венец, Община Венец на
входа на Младежкия дом.
Въз основа на горепосоченото, комисията
РЕШИ:
1. Определя адрес на Общинска избирателна комисия - ВЕНЕЦ,
както следва: ул. „Кирил и Методий” №13А, с. Венец, общ.
Венец, обл. Шумен, тел. за връзка: +359 877426841.
Приемното време на комисията е всеки ден от 08:00 часа до
16:30 часа.
Адресът на ОИК - Венец да се оповести публично чрез
публикуване на интернет страницата на комисията, на Община
Венец и на сградата на Община Венец.
Определя място за публикуване на решенията, както следва:
ул. „Кирил и Методий” № 13 А, с. Венец, общ. Венец на входа на
Младежкия дом -Венец.
ОИК обявява решенията си в деня на приемането им чрез
поставяне на таблото по т. 1. На екземплярите от решенията се
отбелязват датата и часът на поставянето им. Екземплярите от
обявените решения се свалят не по-рано от три дни от
поставянето, като върху тях се отбелязва датата и часът на
свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с
подписите на най-малко двама от членовете на комисията,
предложени от различни партии и коалиции. Свалените
екземпляри се съхраняват в архива на комисията. Всички

решения на ОИК се публикуват и на интернет страницата на
комисията.
Гласували:
1. Невим Ридванова - за
2. Ради Панайотов - за
3. Илмия Османова - за
4. Левент Ахмедов - за
5. Инджихан Хюсеин - за
6. Фатме Риза - за
7. Сехер Ахмед - за
8. Илкай Мустафа - за
9. Зелиха Ахмед - за
10. Цветелина Радева - за
2. В първото заседание след получаване на изработените печати
Невим Ридванова - председател на ОИК и Инджихан Хюсеин –
член на комисията, да извършат маркиране на печатите. За
маркирането да се състави протокол, подписан от членовете на
комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от
маркираните печати.
1. Невим Ридванова - за
2. Ради Панайотов - за
3. Илмия Османова - за
4. Левент Ахмедов - за
5. Инджихан Хюсеин - за
6. Фатме Риза - за
7. Сехер Ахмед - за
8. Илкай Мустафа - за
9. Зелиха Ахмед - за
10. Цветелина Радева - за
3. Назначава Красимир Иванов Христов, ЕГН*** за специалистексперт, който да подпомага дейността на ОИК.
Определя месечно възнаграждение на експерт в размер на
780 лв. месечно.

Назначеното лице по-горе ще осъществява функциите си от
датата на назначаването му до обявяване на окончателните
изборни резултати от произвежданите избори за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Препис от решението да се изпрати на Община Венец за
сключване на граждански договор с назначеното лице.
1. Невим Ридванова - за
2. Ради Панайотов - за
3. Илмия Османова - за
4. Левент Ахмедов - за
5. Инджихан Хюсеин - за
6. Фатме Риза - за
7. Сехер Ахмед - за
8. Илкай Мустафа - за
9. Зелиха Ахмед - за
10. Цветелина Радева – за
4. Да изготви график за дежурства на членовете на ОИК.
1. Невим Ридванова - за
2. Ради Панайотов - за
3. Илмия Османова - за
4. Левент Ахмедов - за
5. Инджихан Хюсеин - за
6. Фатме Риза - за
7. Сехер Ахмед - за
8. Илкай Мустафа - за
9. Зелиха Ахмед - за
10. Цветелина Радева – за
Така обсъдените точки, посочени в дневния ред на комисията и
други въпроси, касаещи дейността на ОИК Венец са приети от всички
членове на комисията единодушно. Няма член, който подписва
протокола с особено мнение.
Заседанието на комисията започна от 18:10 ч. и приключи в 20:30 ч.

Председател: Невим Ридванова /п/
Секретар: Левент Ахмедов /п/

