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ПРОТОКОЛ       

№26 
 

Днес, 14.02.2021 г. от 15.00 часа членовете на Общинската избирателна комисия 

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

членове на комисията, а именно: 

1 . Сребрин Станчев - присъства 

2.  Илмия Османова - присъства 

3. Калоян Колев - 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 

1 1 . 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 15:10ч. 

 

Председателят пристъпи към докладване на дневния ред, публикуван и в сайта 

на ОИК Венец, който се прие единодушно от членовете. 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

Председателят на комисията докладва и запозна членовете на комисията с 

постъпилoтo уведомително писмо от ЦИК във връзка разглеждане и одобряване на 

графичния файл с предпечат образец на хартиената бюлетина и одобряване на тиража 

на бюлетината съгласно чл. 209, ал.1, изр. второ, чл.209, ал.3, във връзка с чл.87, ал.1, 

т.9 от ИК и Решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК. 

Комисията извърши проверка на образеца на бюлетината в официалния сайт за 

местни избори - https://mi.demax.bg/ . Разгледа бюлетината за наличие на грешки. След 

извършената проверка не са установени грешки при изписване на наименованията на 

партиите и имената на кандидатите, поради което Председателят на комисията подложи 

на поименно гласуване на графичния файл с предпечат образец на хартиената бюлетина 

за кмет на кметство с.Боян, в Община Венец. Гласували 11 / единадесет/ члена: 

1 .  Сребрин Станчев - за 

2.  Илмия Османова - за  

3.  Калоян Колев - 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 

https://mi.demax.bg/
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10. Фатме Риза - за 
1 1 . Цветелина Радева – за 

Против и въздържали се няма. Приема се единодушно. Подписите на 

членовете на ОИК са положени върху отпечатания екземпляр от бюлетината 

в 15.25 часа. 

 

От Община Венец е предоставен договор за отпечатване на бюлетините 

сключен с Печатница на БНБ от където е видно че са заявени 500 бр. 

бюлетини за избор на кмет на кметство с. Боян. Заявеният брой отговаря на 

изискванията на ИК поради което следва да бъде гласувано одобряването на 

тиража.  

Председателят на комисията подложи на поименно гласуване избора на членовете. 

Гласували 11 / единадесет / члена: 

1.  Сребрин Станчев - за 

2.  Илмия Османова - за  

3.  Калоян Колев - 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 

Против и въздържали се няма. Приема се единодушно. 
  
 

По т. 2 от Дневния ред: 

 Във връзка с предстоящото получаване на отпечатаните хартиени бюлетини за 

кмет на кметство с.Боян, община Венец и контрол при транспортирането и доставката 

им комисията ОПРЕДЕЛИ И УПЪЛНОМОЩИ свои представители за приемане на 

отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата на Българска народна банка (или 

друга печатница изпълнител), съпровождане на транспортното средство, което ги 

превозва до Община Венец, както и осъществяване контрол върху транспортирането, 

съхранението и разпределението на бюлетините на СИК. Определените членове са: 

Сехер Мемдух Ахмед и Фатме Хабибулова Риза; Определените резервни членове на 

мястото на посочените по-горе лица са: Инджихан Фадли Хюсеин; Илмия Апазова 

Османова; 

Председателят на комисията подложи на поименно гласуване избора на членовете. 

Гласували 11 / единадесет / члена: 

1.  Сребрин Станчев - за 

2.  Илмия Османова - за  

3.  Калоян Колев - за 

12. Левент Ахмедов - за 

13. Зелиха Ахмед - за 

14. Илкай Мустафа - за 
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15. Инджихан Хюсеин - за 

16. Сехер Ахмед - за 

17. Тайбе Сали - за 

18. Фатме Риза – за 

19. Цветелина Радева – за 

Против и въздържали се няма. Приема се единодушно. 
 
 

 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Решение № 102 – ЧМИ от 14.02.2021г. ОИК - Венец: 
На основание чл. 87, ал.1, т.1, чл. 209, ал.1, изр.2  и ал.3 от Изборния кодекс, във 

връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни 

книжа, и в изпълнение на Решение № 1823-МИ от 09.06.2020г. на ЦИК и 

Решение № 1824-МИ/09.06.2020г. на ЦИК, ОИК – Венец 

1.1 Одобрява графичния файл с образец на бюлетина за избор на кмет на 

кметство при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с.Боян, 

община Венец, област Шумен, на 28 февруари 2021г. 

1.2. За настоящото решение да се уведоми ЦИК. 

1.3. Одобрения образец на бюлетина за кмет на кметство, съдържащ имената и 

подписите на присъстващите членове на ОИК, се публикува след изрично 

разрешение от Централната избирателна комисия. 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 

 

2. Одобрява тиража на бюлетините за произвеждане на частичен избор за кмет на 

кметство Боян, община Венец, област Шумен, на 28 февруари 2021г., изчислен 

съгласно чл.209, ал. 3 от Изборния кодекс, както следва:  

3. І –тур - 500 бр. (петстотин) бюлетини; 

4. ІІ – тур, в случай, че се провежда такъв – 500 бр. (петстотин) бюлетини; 
 
 

2.  Решение №103 - ЧМИ от 14.02.2021г. ОИК - Венец: 

1. ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители за приемане на 

отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата на Българска народна банка 

(или друга печатница изпълнител), съпровождане на транспортното средство, 

което ги превозва до Община Венец, както и осъществяване 

контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на 

бюлетините на СИК, както следва: 

 

- Сехер Мемдух Ахмед  

- Фатме Хабибулова Риза 

        2. ОПРЕДЕЛЯ резервни членове на мястото на посочените в т.1 лица, както следва: 

 - Инджихан Фадли Хюсеин 

- Илмия Апазова Османова 
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 3. Посочените в т.1 и т.2 от настоящето Решение лица се упълномощават с правото 

заедно или поотделно да подписват приемателно-предавателните протоколи и 

други относими документи, както и всички други документи, свързани с 

дейностите посочени по-горе и визирани в цитираното решение на ЦИК. 

 

След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 16:30ч. 
 

 

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

Сребрин Станчев 

 

 

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

Левент Ахмедов 


