
П Р О Т О К О Л 

№25 

 Днес, 07.02.2021 г. от 17:00 часа членовете на Общинската избирателна комисия 

Венец се събраха на свое за деня заседание по подготовка за провеждане на частични 

местни избори за кметове, насрочени за 28.02.2021 г. в село Боян, общ. Венец, обл. 

Шумен. На заседанието присъстваха повече от половината членове на комисията, а 

именно: 

1. Сребрин Станчев  присъства 

2. Калоян Колев отсъства 

3. Илмия Османова присъства 

4. Левент Ахмедов присъства 

5. Зелиха Ахмед присъства 

6. Илкай Мустафа присъства 

7. Инджихан Хюсеин отсъства 

8. Сехер Ахмед присъства 

9. Тайбе Сали отсъства 

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. При следния 

дневен ред: 
1. Обявяване на кандидатите за кмет – докладва Илмия Османова; 

2. Други въпроси, касаещи работата и дейността на ОИК – Венец – докладвано от 

Сребрин Станчев; 

 

По първа точка от дневния ред: 

На основание чл. 464, т. 6 от ИК обявява кандидатите за кмет на кметство с. 

Боян, общ. Венец, обл. Шумен, а именно: 

Недживет Мюмюн Халим, за кандидат за кмет на кметство с.Боян, община 

Венец, издигнат от Политическа партия „Републиканци за България" за участие 

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

Ердинч Мюмюнов Еминов с ЕГН, за кандидат за кмет на кметство с.Боян, 

община Венец, издигнат от Политическа партия „Движение за права и свободи - 

ДПС" за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Боян, насрочени за 

28.02.2021 г. 
Мехмед Ирфан Мехмед с ЕГН, за кандидат за кмет на кметство с.Боян, община 

Венец, издигнат от Коалиция „БСП за България" за участие в частичните избори 

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

Предвид гореописаните факти и обстоятелства, Председателя на комисията подложи на 

поименно гласуване. Гласували 8 /осем/ членове: 

1. Сребрин Станчев - за 

2. Цветелина Радева – за 

3. Илмия Османова - за 

4. Левент Ахмедов - за 

5. Илкай Мустафа - за 

6. Сехер Ахмед - за 

7. Фатме Риза - за 

8. Зелиха Ахмед - за 
 

По втора точка от дневния ред: 



Председателят докладва, че съгласно Решение №98 – ЧМИ/03.02.2021 и 

Решение №99 – ЧМИ/03.02.2021 г., протоколирани с  Протокол №23/03.02.2021 

г. и Протокол №24/03.02.2021 г., са приети Решение за:  

1. Теглене на жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите 

по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните 

избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен; 

2. Самият резултат от проведения жребий за реда на представяне на партиите и 

коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на 

БНР и БНТ в частичните избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Боян, 

община Венец, област Шумен, с оглед спазване на срока. 

В предвид горното, следва да се вземе Решение за публикуване на Решения от 

03.02.2021. Горецитераните Решения следва да се качат в сайта на ОИК-Венец и в 

Таблото за Решения на сградата на ОИК. Председателят прадлага да се вземе решение 

за публикувае на двете решения. 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства, Председателя на комисията подложи на 

поименно гласуване. Гласували 8 /осем/ членове: 

9. Сребрин Станчев - за 

10.Цветелина Радева – за 

11.Илмия Османова - за 

12.Левент Ахмедов - за 

13.Илкай Мустафа - за 

14.Сехер Ахмед - за 

15.Фатме Риза - за 

16.Зелиха Ахмед - за 

Въз основа на горното, Комисията 

Р Е Ш И: 

1. Решение №100-ЧМИ от 07.02.2021 г. ОИК – Венец, ОИК - Венец: 

Обявява  кандидатите за участие в произвеждането на частичен избор за 

кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен на 28 февруари 2021 

г. както следва: 

1. НЕДЖИВЕТ *** ХАЛИМ, с ЕГН ********** предложен от 

ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ”  

2. ЕРДИНЧ  *** ЕМИНОВ, с ЕГН ********** предложен от ПП  „Движение 

за права и свободи” 

3. МЕХМЕД *** МЕХМЕД, с ЕГН ********** предложен от КОАЛИЦИЯ 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 

2. Решение №101-ЧМИ от 07.02.2021 г. ОИК - Венец: 

Решение №98 – ЧМИ/03.02.2021 и Решение №99 – ЧМИ/03.02.2021 г. да се 

публикуват в официалният сайт на ОИК-Венец и в таблото за обявления и 

решения на ОИК-Венец. 

 

След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 17:15 ч. 
 

Председател:  ..................................  

Сребрин Станчев 
 
 
Секретар:  ........................................  

Левент Зекериев 


