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/препис/ 

П Р О Т О К О Л 

№3 

 Днес, 12.09.2019 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 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: 

I. Левент Ахмедов докладва на Председателя на комисията за подадените 

заявления от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в местните избори 

2019 г. за избор на общински съветници и кмет на община, насрочени за 27.10.2019 г. 

 Секретарят на комисията извърши проверка на заявленията с приложените към 

тях документи за регистриране, като оповести същите гласно пред останалите членове 

на комисията. По отношение на подадените заявления, комисията констатира следното: 

1. Подаденото заявление, съгласно което са заявили участие в изборите за 

Общински съветници в община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. № ОИК-

03/11.09.2019 г. 

Към заявлението е приложено: 

- Решение №1013-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК за регистрация – заверено копие. 

- Удостоверение за регистрация на партия №20/09/09/19 г. – заверено копие. 

- Пълномощно №133/07.08.2019 г. от Мустафа Карадайъ за упълномощаване 

на Айсел Исмаил Руфад – заверено копие. 

- Пълномощно №133-2/15.08.2019 г. от Айсел Исмаил Руфад за 

упълномощаване на Рубил Руфиев Халимов – заверено копие; 

- Удостоверение от Софийски градски съд за актуално състояние на партията– 

заверено копие; 

 

2. Подаденото заявление, съгласно което са заявили участие в изборите за Кмет на 

община в Община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. №ОИК-04/11.09.2019 г. 

Към заявлението е приложено: 

- Решение №1013-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК за регистрация – заверено копие. 

- Удостоверение за регистрация на партия №20/09/09/19 г. – заверено копие. 
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- Пълномощно №133/07.08.2019 г. от Мустафа Карадайъ за упълномощаване 

на Айсел Исмаил Руфад - заверено копие. 

- Пълномощно №133-2/15.08.2019 г. от Айсел Исмаил Руфад за 

упълномощаване на Рубил Руфиев Халимов – заверено копие; 

- Удостоверение от Софийски градски съд за актуално състояние на партията– 

заверено копие; 

 

3. Подаденото заявление, съгласно което са заявили участие в изборите за Кмет на 

кметство в Община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. №ОИК-05/11.09.2019 г. 

Към заявлението е приложено: 

- Решение №1013-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК за регистрация – заверено копие. 

- Удостоверение за регистрация на партия №20/09/09/19 г. – заверено копие. 

- Пълномощно №133/07.08.2019 г. от Мустафа Карадайъ за упълномощаване 

на Айсел Исмаил Руфад – заверено копие. 

- Пълномощно №133-2/15.08.2019 г. от Айсел Исмаил Руфад за 

упълномощаване на Рубил Руфиев Халимов – заверено копие; 

- Удостоверение от Софийски градски съд за актуално състояние на партията– 

заверено копие; 

След извършената проверка комисията констатира, че са изпълнени 

изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс. 

 Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията 

подложи на поименно гласуване регистрацията на партията. 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 

 

II. Индихан Хюсеин докладва на Председателя на комисията за подадените 

заявления от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в местните избори 2019 г. за избор 

на общински съветници и кмет на община, насрочени за 27.10.2019 г. 

Секретарят на комисията извърши проверка на заявленията с приложените към тях 

документи за регистриране, като оповести същите гласно пред останалите членове на 

комисията. По отношение на подадените заявления, комисията констатира следното: 

1. Подаденото заявление, съгласно което са заявили участие в изборите за кмет на 

община в община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. № ОИК-06/12.09.2019 г. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

- Решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в 

изборите за кметове и общински съветници, насрочени на 27.10.19 г. – 

заверено копие; 

- Удостоверение №6/09.09.2019 г. за регистрация на коалиция – заверено 

копие; 
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- Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова за упълномощаване на Таня 

Миткова Иванова – заверено копие. 

2. Подаденото заявление, съгласно което са заявили участие в изборите за 

общински съветници в община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. № ОИК-

07/12.09.2019 г. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

- Решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в 

изборите за кметове и общински съветници, насрочени на 27.10.19 г. – 

заверено копие; 

- Удостоверение №6/09.09.2019 г. за регистрация на коалиция – заверено 

копие; 

- Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова за упълномощаване на Таня 

Миткова Иванова – заверено копие. 

3. Подаденото заявление, съгласно което са заявили участие в изборите за кмет на 

кметство в община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. № ОИК-08/12.09.2019 г. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

- Решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в 

изборите за кметове и общински съветници, насрочени на 27.10.19 г. – 

заверено копие; 

- Удостоверение №6/09.09.2019 г. за регистрация на коалиция – заверено 

копие; 

- Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова за упълномощаване на Таня 

Миткова Иванова – заверено копие. 

Комисията извърши служебна проверка в официалния сайт на ЦИК за 

регистрацията на коалицията. Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение №1012-

МИ/09.09.2019 г. 

След извършената проверка комисията констатира, че са изпълнени 

изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс. 

 Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията 

подложи на поименно гласуване регистрацията на партията. 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 №1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за 

местните избори – 2019 г. и пристъпи към обсъждане и определяне на броя на 

членовете във всяка секционна избирателна комисия към ОИК – Венец, в зависимост от 

броя на избирателите за съответното населено място. 
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 Съгласно чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс броят на членовете на секционната 

избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:  

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5; 

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5. 

 ОИК – Венец определя следния брой членове на секционните избирателни 

комисии към Община Венец, а именно: 

 

 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват, така определения 

брой на членовете на СИК. 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, Председателят на комисията предложи на членовете да 

определят и броя на членовете на подвижната секционна избирателна комисия. 

№ на секция № по 

ред 

Населено място бр. избиратели бр. членове на 

СИК 

270700001 1 БОРЦИ 589 9 

270700002 2 БОЯН 446 7 

270700003 3 БУЙНОВИЦА 274 7 

270700004 4 ВЕНЕЦ 795 9 

270700005 5 ГАБРИЦА 428 7 

270700006 6 ДЕНИЦА 131 7 

270700007 7 ДРЕНЦИ 300 7 

270700008 8 ИЗГРЕВ 803 9 

270700009 9 КАПИТАН ПЕТКО 548 9 

270700010 10 ОСЕНОВЕЦ 431 7 

270700011 11 СТРАХИЛИЦА 82 7 

270700012 12 ЧЕРНОГЛАВЦИ 569 9 

270700013 13 ЯСЕНКОВО 595 9 

270700014 14 ЯСЕНКОВО 670 9 

270700015 15 ЯСЕНКОВО 624 9 

ОБЩО: 121 ЧЛЕНОВЕ 
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 Съгласно чл. 92, ал. 5 от ИК броят на членовете на подвижната секционна 

избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е 

до 7 членове, но не по-малко от 5. 

 

 ОИК – Венец определя комисията на ПСИК, включително председател, 

зам.-председател и секретар, да бъде в състав от пет членове. 

 

 По т. 4 от Дневния ред, Председателя на комисията запозна членовете на 

комисията с Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията 

на общината и разпределяне на местата в ръководствата на СИК в местните избори – 

2019 г., насрочени за 27.10.2019 г. приложени към Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. 

на ЦИК и пристъпи към разпределяне на броя на членовете на СИК в общината по 

партии и коалиции. 

 ОИК – Венец разпределя по следния начин броя на членовете на СИК в 

общината по партии и коалиции, а именно: 

 

Партия / Коалиция 

  

Общ брой места 

в секциите 

ПП „ГЕРБ” 40 

КП „БСП за България” 34 

ПП „ДПС” 15 

КП „Демократична България - 

обединение” 

2 

ПП „Воля” 15 

КП „Обединени патриоти” 15 

                                       ОБЩО: 121 
 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват общия брой на 

членовете на СИК, разпределени по парламентарно представени партии и коалиции. 

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. 5 от Дневния ред, по предложение на Председателя, комисията пристъпи 

към разпределяне на местата в ръководството на СИК, разпределени по партии и 

коалиции, съобразявайки се с изискванията по Изборния кодекс. 

 ОИК – Венец разпределя по следния начин местата в ръководството на 

СИК в общината по парламентарно представени партии и коалиции, а именно: 

Партия / Коалиция 

  

Ръководство 

ПП „ГЕРБ” 15 
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 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват местата в 

ръководството на СИК, разпределени по партии и коалиции. 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 

 Предвид горното, комисията 

Р Е Ш И: 

 

 1. Решение №07-МИ от 12.09.2019 г. ОИК – Венец регистрира ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в изборите за общински съветници 

и кмет на община, насрочени за 27.10.2019 г. 

 

 2. Решение №08-МИ от 12.09.2019 г. ОИК – Венец за определяне броя на 

членовете във всяка секционна избирателна комисия към ОИК – Венец, в зависимост от 

броя на избирателите за съответното населено място, както и разпределяне на местата в 

ръководствата на СИК в местните избори – 2019 г., насрочени за 27.10.2019 г. 

 2.1 Съгласно чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс броят на членовете на секционната 

избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:  

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5; 

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5. 

 ОИК – Венец определя следния брой членове на секционните избирателни 

комисии към Община Венец, а именно: 

КП „БСП за България” 15 

ПП „ДПС” 6 

КП „Демократична България -обединение” 0 

ПП „Воля” 3 

КП „Обединени патриоти” 6 

                                      ОБЩО: 45 

№ на секция № по 

ред 

Населено място бр. избиратели бр. членове на 

СИК 

270700001 1 БОРЦИ 589 9 

270700002 2 БОЯН 446 7 

270700003 3 БУЙНОВИЦА 274 7 

270700004 4 ВЕНЕЦ 795 9 
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2.2. Определяне съставите на СИК на територията на общината и разпределяне на 

местата в ръководствата на СИК в местните избори – 2019 г., насрочени за 27.10.2019 г. 

приложени към Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и пристъпи към 

разпределяне на броя на членовете на СИК в общината по партии и коалиции. 

 ОИК – Венец разпределя по следния начин броя на членовете на СИК в 

общината по партии и коалиции, а именно: 

 

Партия / Коалиция 

  

Общ брой места 

в секциите 

ПП „ГЕРБ” 40 

КП „БСП за България” 34 

ПП „ДПС” 15 

КП „Демократична България - 

обединение” 

2 

ПП „Воля” 15 

КП „Обединени патриоти” 15 

                                       ОБЩО: 121 
 

 2.3. Разпределяне на местата в ръководството на СИК, разпределени по партии и 

коалиции, съобразявайки се с изискванията по Изборния кодекс. 

 ОИК – Венец разпределя по следния начин местата в ръководството на 

СИК в общината по партии и коалиции, а именно: 

270700005 5 ГАБРИЦА 428 7 

270700006 6 ДЕНИЦА 131 7 

270700007 7 ДРЕНЦИ 300 7 

270700008 8 ИЗГРЕВ 803 9 

270700009 9 КАПИТАН ПЕТКО 548 9 

270700010 10 ОСЕНОВЕЦ 431 7 

270700011 11 СТРАХИЛИЦА 82 7 

270700012 12 ЧЕРНОГЛАВЦИ 569 9 

270700013 13 ЯСЕНКОВО 595 9 

270700014 14 ЯСЕНКОВО 670 9 

270700015 15 ЯСЕНКОВО 624 9 

ОБЩО: 121 ЧЛЕНОВЕ 

Партия / Коалиция 

  

Ръководство 

ПП „ГЕРБ” 15 

КП „БСП за България” 15 

ПП „ДПС” 6 

КП „Демократична България -обединение” 0 

ПП „Воля” 3 
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 3. Решение №09-МИ от 12.09.2019 г. ОИК – Венец за определяне броя на 

членовете на подвижната секционна избирателна комисия. 

 Съгласно чл. 92, ал. 5 от ИК броят на членовете на подвижната секционна 

избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е 

до 7 членове, но не по-малко от 5. 

 ОИК – Венец определя комисията на ПСИК, включително председател, зам.-

председател и секретар, да бъде в състав от пет членове. 

Решението да се публикува на страницата на ОИК - Венец, да се обяви на 

определеното с решение на ОИК общодостъпно място и копие от него да се изпрати до 

Община Венец. 

 

4.Решение №10-МИ от 12.09.2019 г. ОИК – Венец регистрира КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кмет на община, 

насрочени за 27.10.2019 г. 

 

След изчерпване на точките по Дневния ред, Председателят на ОИК закри 

заседанието в 19:00 ч. 

 

 

 

 

Председател: ……/п/………………… 

 Невим Ридванова 

 

 

 

Секретар: ………/п/………………….. 

 Левент Ахмедов 

КП „Обединени патриоти” 6 

                                      ОБЩО: 45 


