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/препис/ 

П Р О Т О К О Л 

№4 

 Днес, 15.09.2019 г. от 17.00 часа членовете на Общинската избирателна комисия 

Венец се събраха на свое следващо заседание. На заседанието присъстваха всички 

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 17:05 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. Илкай Мустафа докладва на Председателя на комисията за подадените 

заявления от ПП „ГЕРБ“ 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-

13/13.09.2019 г. 

Към заявлението е приложено: 

- Решение №962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК за регистрация – заверено копие. 

- Удостоверение за регистрация на партия №01/05.09.19 г. – заверено копие. 

- Пълномощно №КО-Г-306/30.07.2019 г. от Бойко Методиев Борисов за 

упълномощаване на Любомир Димитров Христов – заверено копие. 

- Пълномощно №003/12.08.2019 г. от Любомир Димитров Христов за 

упълномощаване на Динчер Неджиб Юсуф – 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 

кметство в Община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. №ОИК-12/13.09.2019 г. в 

следните изборни райони: с. Изгрев 

Към заявлението е приложено: 

- Решение №962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК за регистрация – заверено копие. 
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- Удостоверение за регистрация на партия №01/05.09.19 г. – заверено копие. 

- Пълномощно №КО-Г-306/30.07.2019 г. от Бойко Методиев Борисов за 

упълномощаване на Любомир Димитров Христов – заверено копие. 

- Пълномощно №003/12.08.2019 г. от Любомир Димитров Христов за 

упълномощаване на Динчер Неджиб Юсуф – 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 11 /единадесет/ 

членове: 

1. Невим Ридванова – за 

2.Илмия Османова - за 

3. Ради Панайотов – за 

4. Левент Ахмедов – за 

5. Зелиха Ахмед - за 

6. Илкай Мустафа - за 

7. Инджихан Хюсеин – за 

8. Сехер Ахмед - за 

9. Тайбе Сали - за 

10. Фатме Риза - за 

11. Цветелина Радева – за 

 

II. Тайбе Сали докладва на Председателя на комисията за подадените заявления 

от ПП „ВОЛЯ“ 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-

15/14.09.2019 г. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

- Пълномощно от Веселин Найденов Марешки за упълномощаване на Полина 

Цветославова  Цанкова-Христова – заверено копие; 

- Пълномощно от Полина Цветославова  Цанкова-Христова за 

упълномощаване на Наталия Велева Тодорова – заверено копие. 

Комисията извърши служебна проверка в официалния сайт на ЦИК за 

регистрацията на партията. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение №963-

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 11 /единадесет/ 

членове: 
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1. Невим Ридванова – за 

2.Илмия Османова - за 

3. Ради Панайотов – за 

4. Левент Ахмедов – за 

5. Зелиха Ахмед - за 

6. Илкай Мустафа - за 

7. Инджихан Хюсеин – за 

8. Сехер Ахмед - за 

9. Тайбе Сали - за 

10. Фатме Риза - за 

11. Цветелина Радева – за 

 

III. Ради Панайотов докладва на Председателя на комисията за подадените 

заявления от ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ 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-16/14.09.2019 г. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

- Пълномощно от Александра Йорданова Христова за упълномощаване на 

Румен Стоянов Русев – 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-

17/14.09.2019 г. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

- Пълномощно от Александра Йорданова Христова за упълномощаване на 

Румен Стоянов Русев – заверено копие; 

 

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

кметства в община Венец на 27.10.2019 г. е с вх. рег. № ОИК-18/14.09.2019 г., 

за следните изборни райони: с. Борци; с. Боян; с. Габрица; с. Изгрев; с. 

Капитан Петко; с. Осеновец; с. Черноглавци; с. Ясенково; 

Към заявлението са приложени следните документи: 

- Пълномощно от Александра Йорданова Христова за упълномощаване на 

Румен Стоянов Русев – заверено копие; 

 

Комисията извърши служебна проверка в официалния сайт на ЦИК за 

регистрацията на партията. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение №1008-

МИ/09.09.2019 г. 

След извършената проверка комисията констатира, че са изпълнени 

изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс. 
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 Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията 

подложи на поименно гласуване регистрацията на партията. Гласували 11 /единадесет/ 

членове: 

1. Невим Ридванова – за 

2.Илмия Османова - за 

3. Ради Панайотов – за 

4. Левент Ахмедов – за 

5. Зелиха Ахмед - за 

6. Илкай Мустафа - 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: 

Председателя на комисията съобщи, че е допусната техническа грешка при 

издаване на Решение №07-МИ/12.09.2019 г. относно регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на община в община Венец, 

общински съветници в община Венец  и кмет на кметство в Община Венец и Решение 

№10-МИ/12.09.2019 г. относно регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 

изборите за кмет на община в община Венец, общински съветници в община Венец  и 

кмет на кметство в Община Венец. 

Техническата грешка се изразява в това, че при издаването на горепосочените 

решения в т. 3 от същите не са посочени кметствата, в които партията и коалицията са 

заявили участие в изборите за кмет на кметства в Община Венец. 

С оглед гореописаното обстоятелство Председателя предлага да се издадат 

Решения относно поправка на допуснатите технически грешки в двете решения и 

подложи на поименно гласуване поправката на същите. Гласували 11 /единадесет/ 

членове: 

1. Невим Ридванова – за 

2.Илмия Османова - за 

3. Ради Панайотов – за 

4. Левент Ахмедов – за 

5. Зелиха Ахмед - за 

6. Илкай Мустафа - за 

7. Инджихан Хюсеин – за 

8. Сехер Ахмед - за 

9. Тайбе Сали - за 

10. Фатме Риза - за 

11. Цветелина Радева – за 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Решение №11-МИ от 15.09.2019 г. ОИК – Венец регистрира ПП „ГЕРБ“  за 

участие в следните избори: 

- за Общински съветници в община Венец; 

- за кмет на кметство в Община Венец в следния изборен район: с. Изгрев; 

Комисията да издаде Удостоверение за регистрация на партията. 
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2. Решение №12-МИ от 15.09.2019 г. ОИК – Венец регистрира ПП „ВОЛЯ“ за 

участие в следните избори: 

- за Общински съветници в Община Венец; 

Комисията да издаде Удостоверение за регистрация на партията. 

 

3. Решение №13-МИ от 15.09.2019 г. ОИК – Венец регистрира ПП 

„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в следните избори: 

- за кмет на Община в Община Венец; 

- за Общински съветници в Община Венец; 

- за кмет на кметство в следните изборни райони: с. Борци; с. Боян; с. Габрица; с. 

Изгрев; с. Капитан Петко; с. Осеновец; с. Черноглавци; с. Ясенково; 

Комисията да издаде Удостоверение за регистрация на партията. 

 

4. Решение №14-МИ от 15.09.2019 г. ОИК – Венец допуска поправката на 

техническа грешка в т. 3 от Решение №07-МИ от 12.09.2019 г., както следва: 

т. 3. Регистрира ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в 

изборите за кмет на кметство в Община Венец, както следва: 

с. Борци; с. Боян; с. Буйновица; с. Дренци; с. Габрица; с. Изгрев; с. Капитан 

Петко; с. Осеновец; с. Черноглавци и с. Ясенково; 

 

5. Решение №15-МИ от 15.09.2019 г. ОИК – Венец допуска поправката на 

техническа грешка в т. 3 от Решение №10-МИ от 12.09.2019 г., както следва: 

т. 3. Регистрира коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет 

на кметство в Община Венец, както следва: 

с. Борци; с. Боян; с. Буйновица; с. Габрица; с. Дренци; с. Изгрев; с. Капитан 

Петко; с. Осеновец; с. Черноглавци и с. Ясенково; 

 

 След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 18:15 ч. 

 

 

Председател: ……/п/………………… 

 Невим Ридванова 

 

 

 

Секретар: …/п/……………………….. 

 Левент Ахмедов 


