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П Р О Т О К О Л /препис/ 

№21 

 Днес, 28.01.2021 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. Калоян Колев 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 кворум 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: 

I. Тайбе Сали докладва на Председателя на комисията за подаденото чрез 

упълномощен представител заявление от ПП „Републиканци за България“ за участие в 

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

 Секретарят на комисията извърши проверка на заявлението с приложените към 

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

на комисията. По отношение на подаденото заявление, комисията констатира следното: 

1. Подаденото заявление, съгласно което са заявили участие в частичния избор на 

кмет на кметство с. Боян е с вх. рег. №(4)ОИК-182/27.01.2021 г. по описа на 

ОИК – Венец. Към заявлението е приложено: 

- Пълномощно за упълномощаване на представител на партията – оригинал; 

- Удостоверение за регистрация на партия пред Софийски градски съд от 

11.01.2021 г. 

Комисията извърши служебна проверка за регистрация на партията за участие в 

частичните избори за кметове, насрочени за 28.02.2021 г. пред ЦИК, установено е, че 

партията е регистрирана с Решение №1945-МИ от 21.01.2021 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 10 /десет/ 

членове: 
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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 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Решение №93-ЧМИ от 28.01.2021 г. ОИК – Венец: 

- Регистрира ПП „Републиканци за България“ за участие в частичния избор за 

кмет на кметство с. Боян. 

- Издава на ПП „Републиканци за България“ Удостоверение за регистрация на 

партията в ОИК – Венец; 

 

 

 След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 19:20 ч. 

 

 

Председател: ……………………… 

 Невим Ридванова 

 

 

 

Секретар: ………………………….. 

 Левент Ахмедов 


