
/препис/ 

П Р О Т О К О Л 

№2 

 Днес, 10.09.2019 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 – 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 минимален брой на присъстващи членове 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 Председателя комисията, представи на членовете на ОИК 

регистъра за населението, воден от общинската администрация на Община Венец, 

който включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й, въз 

основа на който и във връзка с чл. 19 от ЗМСМА ще се определя броя на мандатите за 

общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. за Община Венец. 

 Община Венец попада в хипотезата на чл. 19, т.3 от ЗМСМА, а именно броят на 

мандатите за общински съветници в Община Венец е, както следва: 

 - при население от 14 055 души – 17 съветници; 

 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват мандата за общински 

съветници. Гласували 9 /девет/ членове: 

 1. Невим Ридванова - за 

2. Ради Панайотов – за 

3. Левент Ахмедов – за 

4. Зелиха Ахмед - за 

5. Илкай Мустафа - за 

6. Инджихан Хюсеин – за  

7. Тайбе Сали - за 

8. Фатме Риза - за 

9. Цветелина Радева – за 

 По т. 2 от Дневния ред Председателя на комисията запозна членовете на ОИК с 

Решение №571-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК, комисията, съобразявайки се с единния 

класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в 

страната определя и обявява номерата на избирателните райони в Община Венец за 



произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. 

 - Територията на Община Венец, попадаща към Област Шумен, представлява 

един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един 

едномандатен изборен район за избор на кмет на общината и е с номер на изборен 

район-27 07. 

 - Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и се съдържа в 

първите четири знака от единната номерация на избирателните секции при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове съгласно Решение № 

571-МИ от 26 юли 2019 г. на ЦИК - АА ВВ  СС, където: 

• АА е номерът на областта - за Шумен - 27; 

• ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно (ЕКАТТЕ) - за 

Община Венец – 07; 

• СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общината с 

районно на деление. Административния район на община Венец е без районно 

деление и съгласно горепосоченото решение се записва – 00; 

 

 - Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен 

изборен район за избор на кмет на кметство. 

 Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и съдържа цифрените 

номера по ЕКАТТЕ: 

 - на административния център на областта - 27; 

 - на административния център на общината - 07; 

 - на населеното място - административен център на кметството, както следва: 

 

- ВЕНЕЦ -------------------------27 07 00 

- БОРЦИ -------------------------27 07 01 

- БОЯН ---------------------------27 07 02 

- БУЙНОВИЦА ----------------27 07 03 

- ГАБРИЦА ---------------------27 07 05 

- ДРЕНЦИ -----------------------27 07 06 

- ИЗГРЕВ ------------------------27 07 07 

- КАПИТАН ПЕТКО --------27 07 08 

- ОСЕНОВЕЦ ------------------27 07 09 

- ЧЕРНОГЛАВЦИ ------------27 07 12 

- ЯСЕНКОВО ------------------27 07 13 

 

 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват, така определената 

номерация за изборните райони, подредени по азбучен ред. Гласували 9 /девет/ 

членове: 

 1. Невим Ридванова - за 

2. Ради Панайотов – за 

3. Левент Ахмедов – за 

4. Зелиха Ахмед - за 

5. Илкай Мустафа - за 

6. Инджихан Хюсеин – за  

7. Тайбе Сали - за 

8. Фатме Риза - за 

9. Цветелина Радева – за 



 По т. 3 от Дневния ред, съгласно постъпилата в ОИК Заповед №276 от 

27.08.2019г. на кмета на Община Венец, с Наш рег. № ОИК-01/05.09.2019 г., във връзка 

с Решение №570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК и на основание чл. 87, ал. 1, т.3 и чл. 8, ал. 

8 от ИК, Председателя на комисията предложи да се формират и утвърдят единните 

номера на избирателните секции и мястото за обявяване на избирателните 

списъци на територията на Община Венец за произвеждане на избори за общински 

съветници и кметове насрочени за 27.10.2019 г., в табличен вид, както следва: 

 ОИК – Венец формира единните номера на избирателни секции в Община Венец 

от № 270700001 до № 270700015. 

  

 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват единните номера на 

избирателните секции. Гласували 9 /девет/ членове: 

 1. Невим Ридванова – за 

2. Ради Панайотов – за 

3. Левент Ахмедов – за 

4. Зелиха Ахмед - за 

№ на секция № 

по 

ред 

Населено място Адрес на избирателната 

секция 

Място за обявяване на 

избирателните списъци 

270700001 1 БОРЦИ пл. „Възраждане“ №2 - 

читалище 

пл. „Възраждане“ №2 - 

читалище 

270700002 2 БОЯН ул. „Стара планина“ №24 

- читалище 

ул. „Стара планина“ №24 - 

читалище 

270700003 3 БУЙНОВИЦА ул. „Бели Лом“ – ПДГ ул. „Бели Лом“ – ПДГ 

270700004 4 ВЕНЕЦ ул. „К. и Методий“ №24 – 

заседателна зала 

ул. „К. и Методий“ №24 – 

административна сграда 

270700005 5 ГАБРИЦА ул. „Марица“ №20 – 

ритуална зала 

ул. „Марица“ №20 – ритуална 

зала 

270700006 6 ДЕНИЦА ул. „Дружба“ №5 - 

кметство 

ул. „Дружба“ №5 - кметство 

270700007 7 ДРЕНЦИ ул. „Черешите“ №38 - 

кметство 

ул. „Черешите“ №38 - кметство 

270700008 8 ИЗГРЕВ ул. „Свобода“ №2 - 

кметство 

ул. „Свобода“ №2 - кметство 

270700009 9 КАПИТАН 

ПЕТКО 

ул. „Победа“ №33 – 

ритуална зала 

ул. „Победа“ №33 – ритуална 

зала 

270700010 10 ОСЕНОВЕЦ ул. „Дъбрава“ №2 – 

кметство 

ул. „Дъбрава“ №2 – кметство 

270700011 11 СТРАХИЛИЦА ул. „Демокрация“ №8 – 

кметство 

ул. „Демокрация“ №8 – кметство 

270700012 12 ЧЕРНОГЛАВЦИ ул. „Борис III“ №30 - 

кметство 

ул. „Борис III“ №30 - кметство 

270700013 13 ЯСЕНКОВО ул. „Надежда“ №26 - ОУ ул. „Надежда“ №26 – хранителен 

магазин 

270700014 14 ЯСЕНКОВО ул. „Надежда“ №26 - ОУ ул. „Надежда“ №28 - читалище 

270700015 15 ЯСЕНКОВО ул. „Надежда“ №26 - ОУ ул. „Симеон“ №1 – хранителен 

магазин 



5. Илкай Мустафа - за 

6. Инджихан Хюсеин – за  

7. Тайбе Сали - за 

8. Фатме Риза - за 

9. Цветелина Радева - за 

 По т. 4 от Дневния ред Председателя на комисията пита членовете дали имат 

други предложения и/или въпроси, касаещи дейността и работата на ОИК. Никой от 

присъстващите членове не предложи допълнение към Дневния ред. 

 

 По така обсъдените точки, по предварително публикувания в сайта на ОИК 

Дневен ред, няма член, който подписва настоящия протокол с особено мнение. 

 Постигнато е пълно мнозинство при вземане на решения по обявения дневен 

ред. 

 Предвид горното комисията 

Р Е Ш И: 

 

 1. Решение №4-МИ от 10.09.2019 г., съгласно Решение №944-МИ от 03.09.2019 

г. на ЦИК, във вр. с чл. 13 и чл. 19 от ЗМСМА комисията определя следния брой на 

мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за Община Венец. 

 - при население от 14 055 души – 17 съветници; 

 Информация относно броя на съветниците в Общинския съвет на Община Венец 

да се изпрати до ЦИК. 

 Копие от Решението да се изпрати до Община Венец, за сведение. 

 2. Решение №5-МИ от 10.09.2019 г. определя и обявява номерата на 

избирателните райони в Община Венец за произвеждане на избори за общински 

съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. Територията на Община Венец, 

попадаща към Област Шумен, представлява един многомандатен изборен район за 

избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на 

общината и е с номер на изборен район – 2707. 

Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и се съдържа в първите 

четири знака от единната номерация на избирателните секции при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове съгласно Решение № 571-МИ от 26 юли 

2019 г. на ЦИК - АА ВВ  СС, където: 

• АА е номерът на областта - за Шумен - 27; 

• ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно (ЕКАТТЕ) - за 

Община Венец – 07; 

• СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общината с 

районно на деление. Административния район на община Венец е без районно 

деление и съгласно горепосоченото решение се записва – 00; 

- Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен 

изборен район за избор на кмет на кметство. 

Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и съдържа цифрените 

номера по ЕКАТТЕ: 

- на административния център на областта - 27; 

- на административния център на общината - 07; 

- на населеното място - административен център на кметството, както следва: 

- ВЕНЕЦ -------------------------27 07 00 

- БОРЦИ -------------------------27 07 01 



- БОЯН ---------------------------27 07 02 

- БУЙНОВИЦА ----------------27 07 03 

- ГАБРИЦА ---------------------27 07 05 

- ДРЕНЦИ -----------------------27 07 06 

- ИЗГРЕВ ------------------------27 07 07 

- КАПИТАН ПЕТКО ---------27 07 08 

- ОСЕНОВЕЦ ------------------27 07 09 

- ЧЕРНОГЛАВЦИ ------------27 07 12 

- ЯСЕНКОВО -------------------27 07 13 

 

Решението за определяне на номерата на изборните райони да се публикува на 

страницата на ОИК - Венец, да се обяви на определеното с решение на ОИК 

общодостъпно място и да се изпраща по електронната поща на Централната 

избирателна комисия. 

  

 3. Решение №6-МИ от 10.09.2019 г. ОИК - Венец формира и утвърждава 

единните номера на избирателните секции, адресите им и мястото за обявяване на 

избирателните списъци на територията на Община Венец за произвеждане на избори за 

общински съветници и кметове насрочени за 27.10.2019 г., в табличен вид, както 

следва: 

 Единните номера на избирателни секции в Община Венец започват от 

№270700001 до № 270700015. 

№ на секция № 

по 

ред 

Населено място Адрес на избирателната 

секция 

Място за обявяване на 

избирателните списъци 

270700001 1 БОРЦИ пл. „Възраждане“ №2 - 

читалище 

пл. „Възраждане“ №2 - 

читалище 

270700002 2 БОЯН ул. „Стара планина“ №24 

- читалище 

ул. „Стара планина“ №24 - 

читалище 

270700003 3 БУЙНОВИЦА ул. „Бели Лом“ – ПДГ ул. „Бели Лом“ – ПДГ 

270700004 4 ВЕНЕЦ ул. „К. и Методий“ №24 – 

заседателна зала 

ул. „К. и Методий“ №24 – 

административна сграда 

270700005 5 ГАБРИЦА ул. „Марица“ №20 – 

ритуална зала 

ул. „Марица“ №20 – ритуална 

зала 

270700006 6 ДЕНИЦА ул. „Дружба“ №5 - 

кметство 

ул. „Дружба“ №5 - кметство 

270700007 7 ДРЕНЦИ ул. „Черешите“ №38 - 

кметство 

ул. „Черешите“ №38 - кметство 

270700008 8 ИЗГРЕВ ул. „Свобода“ №2 - 

кметство 

ул. „Свобода“ №2 - кметство 

270700009 9 КАПИТАН 

ПЕТКО 

ул. „Победа“ №33 – 

ритуална зала 

ул. „Победа“ №33 – ритуална 

зала 

270700010 10 ОСЕНОВЕЦ ул. „Дъбрава“ №2 – 

кметство 

ул. „Дъбрава“ №2 – кметство 

270700011 11 СТРАХИЛИЦА ул. „Демокрация“ №8 – 

кметство 

ул. „Демокрация“ №8 – кметство 

270700012 12 ЧЕРНОГЛАВЦИ ул. „Борис III“ №30 - 

кметство 

ул. „Борис III“ №30 - кметство 



 

След изчерпване на точките по Дневния ред Председателя на ОИК закри 

заседанието в 18:00 ч. 

 

 

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

 

 

Секретар: Левент Ахмедов …………/п/…………………… 

270700013 13 ЯСЕНКОВО ул. „Надежда“ №26 - ОУ ул. „Надежда“ №26 – хранителен 

магазин 

270700014 14 ЯСЕНКОВО ул. „Надежда“ №26 - ОУ ул. „Надежда“ №28 - читалище 

270700015 15 ЯСЕНКОВО ул. „Надежда“ №26 - ОУ ул. „Симеон“ №1 – хранителен 

магазин 


