ПРОТОКОЛ
№30
Днес, 27.02.2021 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
2.Илмия Османова
3. Калоян Колев
4. Левент Ахмедов
5. Зелиха Ахмед
6. Илкай Мустафа
7. Инджихан Хюсеин
8. Сехер Ахмед
9. Тайбе Сали
10. Фатме Риза
11. Цветелина Радева
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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 – Замяна на назначени членове на СИК с. Боян , община
Венец.
На 27.02.2021 г. в 10:30 ч. е постъпило предложение от Сали Карамахмуд,
упълномощен представител на Коалиция „ БСП за България” за замяна на назначен
член на СИК № 002 с. Боян, общ. Венец. Предложението е прието и вписано във
входящия регистър на ОИК под Вх. № ОИК-214/27.02.2021год. Към предложението е
посочена искана замяна на мястото на Вилдан Галиб Али член на СИК с. Боян да бъде
назначена Джемиле Махмудова Халилова член на СИК. Със свое Решение № 94-ЧМИ
Венец, 01.02.2021г. ОИК Венец е назначила състава на единствената СИК с. Боян за
произвеждане на частични местни избори на 28.02.2021год. На позиция 5 фигурира
Вилдан Галиб Али – член на СИК предложена от Коалиция „ БСП за България” С
предложението като причина се сочат здравословни причини и невъзможност за
участие.
Предвид изложеното, след проведено обсъждане, предложения проект за
решение бе подложено на поименно гласуване както следва:
1. Сребрин Станчев
2.Илмия Османова
3. Калоян Колев
4. Левент Ахмедов
5. Зелиха Ахмед
6. Илкай Мустафа
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7. Инджихан Хюсеин
8. Сехер Ахмед
9. Тайбе Сали
10. Фатме Риза
11. Цветелина Радева
Гласували 9 /девет / членове
„Против” – няма.
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РЕШЕНИЕ № 115
на основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна
комисия Венец
РЕШИ:
Извършва замяна на назначен член на СИК 002, с. Боян, община Венец от Коалиция „
БСП за България”, както следва:
Освобождава от длъжност Вилдан Галиб Али – член на СИК 002 с. Боян, община Венец
Анулира издаденото и Удостоверение №5/01.02.2021г.
Назначава за член на СИК 002 с. Боян , община Венец Джемиле Махмудова Халилова с
ЕГН **********
Да се издаде удостоверение на назначения член на СИК
Да се уведоми председателя на СИК с. Боян за извършената замяна.
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Публикуване на упълномощени представители на партиите
и коалициите.
Председателя на комисията докладва , че има постъпило предложение с Вх. № ОИК215/27.02.2021г. с приложен списък на упълномощени представителите на Коалиция
„БСП за България”. Към предложения списък са представени пълномощни за
упълномощаване на конкретно посоченото лице – представител на Коалиция „БСП за
България”. 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
2.Илмия Османова
3. Калоян Колев
4. Левент Ахмедов
5. Зелиха Ахмед
6. Илкай Мустафа
7. Инджихан Хюсеин
8. Сехер Ахмед
9. Тайбе Сали
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10. Фатме Риза
11. Цветелина Радева
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Гласували 9 / девет / членове .
„Против” – няма.

РЕШЕНИЕ № 116 - ЧМИ от 27.02.2021г.
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 упълномощен
представител на Коалиция „БСП за България”
Упълномощения преставител се легидимитира пред СИК с пълномощно № ПНС-00615.01.2021год..
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Сребрин Станчев : Колеги, преминаваме към точка разни.
След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри
заседанието в 18:00 ч.
Председател: ………………………
Сребрин Станчев

Секретар: …………………………..
Левент Ахмед
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