
1 

 

П Р О Т О К О Л 

№29 

 Днес, 26.02.2021 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  

членове на комисията, а именно: 

 

1. Сребрин Станчев присъства 

2.Илмия Османова отсъства 

3. Калоян Колев присъства 

4. Левент Ахмедов присъства 

5. Зелиха Ахмед отсъства 

6. Илкай Мустафа присъства 

7. Инджихан Хюсеин присъства 

8. Сехер Ахмед присъства 

9. Тайбе Сали присъства 

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 17:10 ч. 

  

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

Венец, който се прие единодушно от присъстващите членове. 

  

Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Регистриране на застъпници на партиите и коалициите. 
 

Постъпило е заявление от 26.02.2021 г. от ПП „Републиканци за България“, 

представлявана от Цветан Цветанов, чрез Гюнай Исмаил – упълномощено лице, с което 

е заявен за регистрация един застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. 

Боян, община Венец, област Шумен, регистрирана от  ПП „Републиканци за България“. 

Към заявлението са приложени списък с имената и ЕГН на застъпника, декларация-

приложение №74–МИ-НЧ от изборните книжа, пълномощно. 

 

Предвид изложеното,  както и предложения проект за решение бе подложено на 

поименно гласуване както следва: 

 

1. Сребрин Станчев Присъства  - за 

2.Илмия Османова отсъства 

3. Калоян Колев Присъства -за 

4. Левент Ахмедов Присъства -за 

5. Зелиха Ахмед отсъства 

6. Илкай Мустафа Присъства - за 

7. Инджихан Хюсеин Присъства - за 

8. Сехер Ахмед Присъства - за 

9. Тайбе Сали Присъства - за 

10. Фатме Риза Присъства - за 

11. Цветелина Радева отсъства 
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Гласували 8 / осем / членове  

„Против” – няма. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 112 - ЧМИ  от 26.02.2021г. 

 

 

На основание чл.87 ал.1 т.18 във връзка чл. 118 ал.1 от Изборния кодекс, Общинската 

избирателна комисия с.Венец 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Регистрира Сами Ахмед Хамид с ЕГН********** като застъпник на кандидата за кмет 

на село Боян , община Венец от кандидатската листа на ПП „Републиканци за 

България“. 

  

Да се издаде удостоверение на регистрирания застъпник. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сребрин Станчев : Колеги, преминаваме към  

 

Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Публикуване на представители на партиите и коалициите. 

Констатира се от комисията , че има постъпило предложение с Вх. № ОИК-

213/26.02.2021г. с приложен списък на упълномощени представителите на ПП „ 

Движение за права и свободи”. Към предложения списък са представени пълномощни 

за упълномощаване на конкретно посоченото лице – представител на  ПП „ Движение 

за права и свободи” В табличен вид са представени три имена, егн, телефон за вразка и 

номер и дата на пълномощното. Налице са изискванията на ИК в частност разпоредбата 

на чл.124, ал.4 от ИК. 

Предвид изложеното,  както и предложения проект за решение бе подложено на 

поименно гласуване както следва: 

1. Сребрин Станчев Присъства  - за 

2.Илмия Османова отсъства 

3. Калоян Колев Присъства -за 

4. Левент Ахмедов Присъства -за 

5. Зелиха Ахмед отсъства 

6. Илкай Мустафа Присъства - за 

7. Инджихан Хюсеин Присъства - за 

8. Сехер Ахмед Присъства - за 

9. Тайбе Сали Присъства - за 

10. Фатме Риза Присъства - за 

11. Цветелина Радева отсъства 

 

 

Гласували 8 / осем / членове .  
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„Против” – няма. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 113 - ЧМИ  от 26.02.2021г. 

 

 

На основание чл.87 ал.1 т.18 във връзка чл. 124 ал.4 от Изборния кодекс, Общинската 

избирателна комисия с.Венец 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Да се публикува на страницата на ОИК предложения списък на упълномощени 

представители на ПП „ Движение за права и свободи” 

Упълномощения представител се легитимира пред СИК с пълномощно № 3-01 от 

21.01.2021год.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сребрин Станчев : Колеги, преминаваме към  

 

Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Поправка и допълване на Решение №111 – ЧМИ от 

25.02.2021г. 

Председателя на комисията докладва , че с решение №111-ЧМИ от 

25.02.2021год. е допусната непълнота , а именно не са упълномощени основните 

членове на комисията които да предадат на ЦИК след изборния ден първите 

екземпляри от протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от 

гласуването и други книжа от произведените частични местни избори на 

28.02.2021год. Предлага да бъдат гласувани основните членове които да бътат 

упълномощени от ОИК за извършване на горе посочените действия. 

 

Предвид изложеното,  както и предложения проект за решение бе подложено на 

поименно гласуване както следва: 

 

1. Сребрин Станчев Присъства  - за 

2.Илмия Османова отсъства 

3. Калоян Колев Присъства -за 

4. Левент Ахмедов Присъства -за 

5. Зелиха Ахмед отсъства 

6. Илкай Мустафа Присъства - за 

7. Инджихан Хюсеин Присъства - за 

8. Сехер Ахмед Присъства - за 

9. Тайбе Сали Присъства - за 

10. Фатме Риза Присъства - за 

11. Цветелина Радева отсъства 

Гласували 8 / осем / членове  

„Против” – няма. 
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РЕШЕНИЕ № 114 - ЧМИ  от 26.02.2021г. 

 

 ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от ОИК Венец, които да предадат на ЦИК 

екземплярите от протоколите и решенията на ОИК, екземплярите от протоколите на 

СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите 

на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за 

протокола и решението на общинската избирателна комисия за избор на Кмет на 

кметсво с. Боян, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с 

числовите данни от обработката на протоколите на СИК. 

На основание чл. 87, ал.1, т.32 от ИК, Общинска избирателна комисия Венец 

 Р Е Ш И : 

 Упълномощава следните членове от ОИК Венец, които да предадат на ЦИК 

екземплярите от протоколите и решенията на ОИК, екземплярите от протоколите на 

СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите 

на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за 

протокола и решението на общинската избирателна комисия за избор на Кмет на 

кметство с. Боян, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители 

с числовите данни от обработката на протоколите на СИК, както следва:  

Сребрин Христов Станчев – Председател 

Калоян Красимиров Колев – Зам.-председател 

Левент Зекериев Ахмедов – Секретар 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сребрин Станчев : Колеги, преминаваме към  

 

 След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 18:00 ч. Насрочва следващо заседание на 27.02.2021г. от 17:00ч. и 

извънредно при необходимост. 

 

 

Председател: ……………………… 

 Сребрин Станчев 

 

 

 

Секретар: ………………………….. 

 Левент Ахмед 


