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П Р О Т О К О Л 

№31 

 Днес, 04.03.2021 г. от 19:00 часа членовете на Общинската избирателна комисия 

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

местни избори за кметове, насрочени за 28.02.2021 г., проведено чрез онлайн с 

приложението VIBER. На заседанието присъстваха повече от половината членове на 

комисията, а именно: 

 

1. Сребрин Станчев присъства 

2.Илмия Османова отсъства 

3. Калоян Колев присъства 

4. Левент Ахмедов отсъства 

5. Зелиха Ахмед присъства 

6. Илкай Мустафа присъства 

7. Инджихан Хюсеин присъства 

8. Сехер Ахмед присъства 

9. Тайбе Сали присъства 

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. 

 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: 

 

Упълномощаване член на ОИК Венец , който съвместно с представител на 

Общинска администрация Венец да предаде отпечатаните бюлетини и книжа за 

втори тур на СИК с. Боян, общ. Венец, обл. Шумен.  
 

Предвид изложеното, след проведено обсъждане на предложения за 

упълномощаване член на ОИК Венец , 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 отсъства 

5. Зелиха Ахмед Присъства - за 

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 Присъства - за 

Гласували 9 / девет / членове  

„Против” – няма. 
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РЕШЕНИЕ № 120 - ЧМИ  от 04.03.2021г. 

На основание чл.87 ал.1 т.20 от Изборния кодекс във връзка със Заповед № 174 от 

09.02.2021 г. на Кмета на Община Венец, Общинската избирателна комисия Венец 

     Р Е Ш И : 

Упълномощава Калоян  Красимиров Колев – зам. председател на ОИК Венец, който 

съвместно с представител на Общинска администрация да предадат отпечатаните 

хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия за втори тур на СИК с. 

Боян, община Венец, област Шумен. 

Упълномощеният член на ОИК да се яви на 06.03.2021 г. в 14:30 ч. в Община Венец за 

изпълнение на възложената задача. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Сребрин Станчев : Колеги, преминаваме към  

 

 По т. 2 от Дневния ред: 

 

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

екземплярите от протоколите и решенията на ОИК и на СИК, предназначени за 

ЦИК, след проведен втори тур на 07.03.2021г. 

 

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 отсъства 

5. Зелиха Ахмед Присъства - за 

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 Присъства - за 

Гласували 9 / девет / членове  

„Против” – няма. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 121 - ЧМИ  от 04.03.2021г. 

 

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 
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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, след проведен втори тур на 

07.03.2021г. както следва:  

 

Сребрин Христов Станчев – Председател 

Калоян Красимиров Колев – Зам.-председател 

Левент Зекериев Ахмедов – Секретар 

 

 

 След изчерпване на точките от дневния ред Председателя на комисията закри 

заседанието в 19:30 ч.  

 

 

 

Председател: ……………………… 

 Сребрин Станчев 

 

 

 

 

За Секретар: ………………………….. 

 Зам. Председател: Калоян Колев 


