
П Р О Т О К О Л 

№23 

 Днес, 03.02.2021 г. от 17:00 часа членовете на Общинската избирателна комисия 

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

местни избори за кметове, насрочени за 28.02.2021 г. На заседанието присъстваха 

повече от половината членове на комисията, а именно: 

1. Сребрин Станчев  присъства 

2. Калоян Колев присъства 

3. Илмия Османова присъства 

4. Левент Ахмедов присъства 

5. Зелиха Ахмед присъства 

6. Илкай Мустафа присъства 

7. Инджихан Хюсеин присъства 

8. Сехер Ахмед присъства 

9. Тайбе Сали отсъства 

10. Фатме Риза присъства 

11. Цветелина Радева отсъства 

  

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 17:30 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: 

Председателят на комисията докладва на членовете на комисията за подадените 

Предложения от партии и коалиции за регистриране на кандидати в частичните избори за кмет 

на кметство с.Боян,Община Венец насрочени за 28.02.2021г. 

Подадените предложения за регистриране на кандидати за участие в  частичните избори 

за кмет на кметство с.Боян,Община Венец насрочени за 28.02.2021г., както следва: 

1. ПП „Републиканци за България” 

2. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" – ДПС 

3. КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"; 

 

Секретарят на комисията разгледа постъпилите предложенията от партиите и 

коалициите с приложените към тях документи за регистриране по реда на постъпването им, 

като оповести същите гласно пред останалите членове на комисията. 

 

I. Комисията пристъпи към проверка на Предложенията на ПП „Републиканци за България" и 

констатира следното: 

1. Постъпилото предложение за регистрация на кмет на кметство с.Боян в община Венец от 

Политическа партия „Републиканци за България " е с вх. №ОИК-187/02.02.2021 г., подписано 

от Гюнай Исмаил - в качеството си на пълномощник на партията, с което е предложен за 

регистрация Недживет Мюмюн Халим с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство с.Боян в 

частичните избори за кмет на кметство с.Боян на 28 февруари 2021г . Предложението е 

заведено под №01 на 02.02.2021 г. от 12:54 ч. във входящия регистър на кандидатите за кмет на 

кметство с.Боян, община Венец на ОИК - Венец. Към предложението са приложени: 



- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 

от ИК (приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа) - 1 бр. - оригинал; 

- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията, 

коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и 

документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. -заверено 

копие. 

 

Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация -

Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 28 август 2020 г. От извършената 

проверка е констатирано, че кандидата за кмет на кметство с.Боян е с постоянен / настоящ 

адрес на територията на Община Венец. 

Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413, 

чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1846-МИ/21.07.2020г. на ЦИК. 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията подложи на 

поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на кметство с.Боян, 

предложен от ПП „Републиканци за България". Гласували 9 /девет/ членове: 

1. Сребрин Станчев - за 

2. Калоян Колев – за 

3. Илмия Османова - за 

4. Левент Ахмедов - за 

5. Илкай Мустафа - за 

6. Инджихан Хюсеин - за 

7. Сехер Ахмед - за 

8. Фатме Риза - за 

9. Зелиха Ахмед - за 

 

II. Комисията пристъпи към проверка на Предложенията на ПП „Движение за права и свободи - 

ДПС" и констатира следното: 

1. Постъпилото предложение за регистрация на кмет на кметство с.Боян в община Венец от 

Политическа партия „Движение за права и свободи - ДПС " е с вх. №ОИК-188/02.02.2021 г., 

подписано от Кадир Насуфов - в качеството си на пълномощник на партията, с което е 

предложен за регистрация Ердинч Мюмюнов Еминов с ЕГН *** за кандидат за Кмет на 

кметство с.Боян в частичните избори за кмет на кметство с.Боян на 28 февруари 2021г . 

Предложението е заведено под №02 на 02.02.2021 г. от 16:20 ч. във входящия регистър на 

кандидатите за кмет на кметство с.Боян, община Венец на ОИК - Венец. Към предложението са 

приложени: 

- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 

от ИК (приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа) - 1 бр. - оригинал; 

- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията, 

коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и 

документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 2 бр. -заверено 

копие. 

 

Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация -

Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 28 август 2020 г. От извършената 

проверка е констатирано, че кандидата за кмет на кметство с.Боян е с постоянен / настоящ 

адрес на територията на Община Венец. 



Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413, 

чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1846-МИ/21.07.2020г. на ЦИК. 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията подложи на 

поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на кметство с.Боян, 

предложен от ПП „Движение за права и свободи - ДПС ". Гласували 9 /девет/ членове: 

1. Сребрин Станчев - за 

2. Калоян Колев – за 

3. Илмия Османова - за 

4. Левент Ахмедов - за 

5. Илкай Мустафа - за 

6. Инджихан Хюсеин - за 

7. Сехер Ахмед - за 

8. Фатме Риза - за 

9. Зелиха Ахмед – за 

 

III. Комисията пристъпи към проверка на Предложенията на КП „БСП за България" и 

констатира следното: 

1. Постъпилото предложение за регистрация на кмет на кметство с.Боян в община Венец от 

Коалиция „БСП за България " е с вх. №ОИК-189/02.02.2021 г., подписано от Веселин Пенчев - в 

качеството си на пълномощник на коалицията, с което е предложен за регистрация Мехмед 

Ирфан Мехмед с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство с.Боян в частичните избори за 

кмет на кметство с.Боян на 28 февруари 2021г . Предложението е заведено под №03 на 

02.02.2021 г. от 16:38 ч. във входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство с.Боян, 

община Венец на ОИК - Венец. Към предложението са приложени: 

- Заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 

от ИК (приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа) - 1 бр. - оригинал; 

- Пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията, 

коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и 

документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица - 1 бр. -заверено 

копие. 

 

Председателя на ОИК извърши служебна проверка в Общинска администрация -

Община Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата към 28 август 2020 г. От извършената 

проверка е констатирано, че кандидата за кмет на кметство с.Боян е с постоянен / настоящ 

адрес на територията на Община Венец. 

Комисията установи, че са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413, 

чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1846-МИ/21.07.2020г. на ЦИК. 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства Председателя на комисията подложи на 

поименно гласуване регистрацията на кандидатската листа за кмет на кметство с.Боян, 

предложен от Коалиция „БСП за България ." Гласували 9 /девет/ членове: 

1. Сребрин Станчев - за 

2. Калоян Колев – за 

3. Илмия Османова - за 

4. Левент Ахмедов - за 

5. Илкай Мустафа - за 

6. Инджихан Хюсеин - за 

7. Сехер Ахмед - за 

8. Фатме Риза - за 



9. Зелиха Ахмед – за 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Решение №95-ЧМИ от 03.02.2021 г. ОИК - Венец: 
 

Регистрира Недживет Мюмюн Халим с ЕГН *** 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. 
 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 

 

2. Решение №96-ЧМИ от 03.02.2021 г. ОИК - Венец: 
 

Регистрира 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. 
 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 

 

 

3. Решение №97-ЧМИ от 03.02.2021 г. ОИК - Венец: 
 

Регистрира 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. 
 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 

 

По т.2 от Дневния ред: 

 

Комисията единодушно утвърди график за дежурства в ОИК за срок до 26.02.2021г. 

 

След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 19:00 ч. и насрочи следващо заседание на 07.02.2019 г. от 17:30 ч. 
 

 

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

Сребрин Станчев 
 

 

 

Секретар:  ..............................................  

Левент Ахмедов 

 

 

 



 

 



П Р О Т О К О Л 

№24 

 Днес, 03.02.2021 г. от 19:00 часа членовете на Общинската избирателна комисия 

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

частични местни избори за кметове, насрочени за 28.02.2021 г. На заседанието 

присъстваха повече от половината членове на комисията, а именно: 

1. Сребрин Станчев  присъства 

2. Калоян Колев присъства 

3. Илмия Османова присъства 

4. Левент Ахмедов присъства 

5. Зелиха Ахмед присъства 

6. Илкай Мустафа присъства 

7. Инджихан Хюсеин присъства 

8. Сехер Ахмед присъства 

9. Тайбе Сали отсъства 

10. Фатме Риза присъства 

11. Цветелина Радева отсъства 

  

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. Разглеждане на постъпили предложения от партии относно регистриране на 

кандидати за кмет на кметство с. Боян за участие в изборите на 28 февруари 

2021 г. – докладвани от Фатме Риза и Цветелина Радева 

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

Сребрин Станчев; 

Дейността на Комисията по т. 1 от дневния ред, е протоколирано в предходен Протокол 

№23/03.02.2021 г., като по втора точка от дневния ред, Секретаря докладва,  че 

съгласно Хронограмата, приета с Решение №1917-МИ/15.12.2020 г на ЦИК, е посочен 

срок до 03.02.2021 г. за приемане на Решение от ОИК за определяне чрез жребий за 

участие в диспутите на регистрираните кандидат кметове за кмет на кметство с. Боян, 

общ. Венец, област Шумен.   

Предлага да се приеме:  

1. Решение за 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. Решение за 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. 

 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства, Председателя на комисията подложи на 

поименно гласуване. Гласували 9 /девет/ членове: 

1. Сребрин Станчев - за 

2. Калоян Колев – за 

3. Илмия Османова - за 

4. Левент Ахмедов - за 

5. Илкай Мустафа - за 



6. Инджихан Хюсеин - за 

7. Сехер Ахмед - за 

8. Фатме Риза - за 

9. Зелиха Ахмед - за 
 

 

Въз основа на горното, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

1. Решение №98-ЧМИ от 03.02.2021 г. ОИК - Венец: 

Обявява 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 28.02.2021 г.  за кмет на кметство Боян, община Венец, 

област Шумен, който ще се състои на 03.02.2021г. от 19,25ч. в село Венец, 

ул.”Кирил и Методий” №13А. 

 

Съгласно Решение №1097-МИ/13.09.2019 г., на ЦИК жребият ще се проведе по 

следният начин:  

1. В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. 

Кутията се обозначава с надпис „ОИК“. 

2. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция 

или наименованието на инициативния комитет („ИК”) с имената на независимия 

кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. 

Наименованието на партията, коалицията или местната коалиция се изписват съгласно 

решението на ОИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в 

бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове. 

Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ 

КАНДИДАТИ“. 

3. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, 

който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия. 

4. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис 

„ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“ последователно по един 

плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и 

последователността на изявата на партията, коалицията, местната коалиция или 

инициативен комитет в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор. 

5. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по 

реда на чл. 87, ал. 2 ИК и Решение №2 от 22 март 2019 г. на ЦИК. 

6. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват 

представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 

комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и 

телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово 

осведомяване. 

На 03.02.2021г. от 19:10 ч. в с. Венец, ул.”Кирил и Методий” №13А, се проведе 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, по предвидената процедура. 

 

Въз основа на горното Комисията  

Реши 

2. Решение №99-ЧМИ от 03.02.2021 г. ОИК - Венец: 

Утвърждава следната поредност 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, а именно: 

1. ПП „Движение за права и свободи” 

2. ПП ,,Републиканци за България” 

3. КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

 

 

След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 19:15 ч. и насрочи следващо заседание на 07.02.2019 г. от 17:00 ч. 
 
 
Председател:  ..................................  

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

Левент Ахмедов 


