
П Р О Т О К О Л /препис/ 

№18 

 Днес, 20.01.2021 г. от 19:00 часа членовете на Общинската избирателна комисия 

Венец се събраха на свое първо онлайн заседание по подготовка за провеждане на 

частични местни избори за кметове, насрочени за 28.02.2021 г., проведено чрез онлайн 

платформа Microsoft teams. На заседанието присъстваха повече от половината членове 

на комисията, а именно: 

1. Невим Ридванова  присъства 

2.Илмия Османова присъства 

3. Ради Панайотов отсъства 

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 минимален брой на присъстващи членове в заседаването и откри 

заседанието в 19:05 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 Председателя, съгласно постъпилата в ОИК Заповед 

№017 от 19.01.2021 г. на кмета на Община Венец, с Наш рег. № ОИК-172/19.01.2021 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 формира и утвърди 

единния номер на избирателна секция и адреса й на територията на с. Боян за 

произвеждане на частични избори за кметове насрочени за 28.02.2021 г., в табличен 

вид, както следва: 

 ОИК – Венец формира единния номер на избирателната секция в с. Боян, 

община Венец, както следва: 

  

 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват единния номер на 

избирателната секция. Гласували 10 /десет/ членове: 

1. Невим Ридванова  за 

2.Илмия Османова 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 

270700002 1 БОЯН ул. „Стара планина“ №24 

- читалище 

ул. „Стара планина“ №24 - 

читалище 



5. Илкай Мустафа за 

6. Инджихан Хюсеин за 

7. Сехер Ахмед за 

8. Тайбе Сали за 

9. Фатме Риза за 

10. Цветелина Радева за 

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

Решение №1929-МИ от 14.01.2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК и 

ПСИК за частичните избори за кметове на 28 февруари 2021 г. и пристъпи към 

обсъждане и определяне на броя на членовете в секционна избирателна комисия към 

ОИК – Венец, в зависимост от броя на избирателите за съответното населено място. 

 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 секционната избирателна 

комисия към община Венец, а именно: 

 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. 

 Председателя на комисията прикани членовете да гласуват, така определения 

брой на членовете на СИК и ПСИК. Гласували 10 /десет/ членове: 

1. Невим Ридванова  за 

2.Илмия Османова за 

3. Левент Ахмедов за 

4. Зелиха Ахмед за 

5. Илкай Мустафа за 

6. Инджихан Хюсеин за 

7. Сехер Ахмед за 

8. Тайбе Сали за 

9. Фатме Риза за 

10. Цветелина Радева за 

№ на секция № по 

ред 

Населено място бр. избиратели бр. членове на 

СИК 

270700002 1 БОЯН 446 7 



 

 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 №86-МИ от 20.01.2021 г. на ОИК – Венец относно формирането и 

утвърждаването на единните номера на избирателните секции и адресите им на 

територията на Община Венец за произвеждане на частични избори за кметове, 

насрочени за 28.02.2020 г. 

 На основание чл. 87, ал. 1, т.3 и чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка постъпилата в ОИК 

Заповед №017 от 19.01.2021 г. на кмета на община Венец и Решение №570-МИ от 

26.07.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Венец определя: 

1. Единния номер на избирателната секция е следния: № 270700002. 

2. Адресът на избирателната секция за произвеждане на избор за кмет на кметство 

с. Боян, насрочен за 28.02.2020 г., е следния: 

№ на секция № по 

ред 

Населено място Адрес на избирателната секция 

270700002 1 БОЯН ул. „Стара планина“ №24 - читалище 

  

3. Решението да се сведе до знанието на общинска администрация Венец и да се 

публикува на таблото и официалният сайт на ОИК.      

 

 2. Решение №87-МИ от 20.01.2021 г. ОИК – Венец определя броя на членовете 

в секционната избирателна комисия към ОИК – Венец, в зависимост от броя на 

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

ръководствата на СИК по парламентарно представени партии и коалиции в частичните 

избори за кмет на кметство с. Боян, насрочени за 28.02.2021 г. 

 На основание чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и във вр. с Решение №1929-МИ от 

14.01.2021 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Венец, взема следното 

решение:  

I.  Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-

председател, секретар и членове. 

            Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително 

председател, заместник-председател и секретар, е:  

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

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

            I.1. В зависимост от броя на избирателите в с. Боян, ОИК – Венец определя 

следния брой членове на секционната избирателна комисия, а именно: 

№ на секция № по 

ред 

Населено място бр. избиратели бр. членове на 

СИК 

270700002 2 БОЯН 446 7 

ОБЩО: 7 ЧЛЕНОВЕ 

 

            I.2. Разпределя броя на членовете на СИК в общината по парламентарно 

представени партии и коалиции. 



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

общината като запазва съотношението между парламентарно представените 

партии и коалиции, а именно: 

  

Партия / Коалиция 

  

Общ брой места в секциите 

ПП „ГЕРБ” 2 

КП „БСП за България” 1 

ПП „ДПС” 1 

КП „Демократична България - обединение” 1 

ПП „Воля” 1 

КП „Обединени патриоти” 1 

                                       ОБЩО: 7 

            

            I.3. Разпределяне на местата в ръководството на СИК, разпределени по 

парламентарно представени партии и коалиции. 

            ОИК – Венец разпределя по следния начин местата в ръководството на 

СИК в с. Боян по партии и коалиции, а именно: 

Партия / Коалиция 

  

Ръководство 

ПП „ГЕРБ” 1 

КП „БСП за България” 1 

ПП „ДПС” 1 

                                      ОБЩО: 3 

  

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. 

 3. Решение №87-МИ от 20.01.2021 г. ОИК – Венец определя брой членове на 

подвижна секционна избирателна комисия в частичните избори за кмет на кметство с. 

Боян, насрочени за 28.02.2021 г. 

 На основание чл. 92, ал. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – 

Венец взе следното решение:            

1. Определя броя на членовете на подвижната секционна избирателна комисия. 

2. 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. 

3. 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. 

След изчерпване на точките по Дневния ред Председателя на ОИК закри 

заседанието в 19:35 ч. Неразделна част от протокола е присъствен лист изтеглен от 

онлайн платформата. 

Председател:      Секретар: 

Невим Ридванова ………………   Левент Ахмедов ……………… 


