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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2 
www. oik2721.cik.bg, e-mail: oik2721@cik.bg, тел.: 05328 2178 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 022/18.05.2021 г. 

 

Днес, 18.05.2021 г. в с. Никола Козлево, обл. Шумен от 17:30 часа беше проведено 
заседание на Общинската избирателна комисия. 

Председателят на ОИК откри заседанието, а Зам.-председателят Илиян Илиев 
докладва за присъствието на членовете на комисията. На заседанието присъстват следните 
членове: Десислава Иванова Христова, Илиян Тодоров Илиев, Стефан Иванов Стефанов, 
Афизе Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева, Бюлент Мустафа Юмер, Галя Цвяткова 
Янчева, Йорданка Димитрова Христова, Илхан Ибрям Хюсеин и  Диана Янчева Димитрова. 
Отсъства Галина Василева Маринова. 

Председателят  предложи следният Проект за дневен ред на заседанието: 

1. Определяне на график за дежурства в ОИК. 
2. Определяне на технически сътрудник. 
3. Определяне на начална и крайна дата за приемане на документи за регистрация на 

партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кмет 
на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г. 

 
Други предложения – няма. 
 
Премина се към поименно гласуване: 
 
Десислава Иванова Христова – ЗА 
Илиян  Тодоров Илиев – ЗА 
Стефан Иванов Стефанов – ЗА  
Афизе Осман Сабахгил – ЗА 
Пенка Христова Тончева – ЗА 
Бюлент Мустафа Юмер – ЗА 
Галя Цвяткова Янчева – ЗА 
Йорданка Димитрова Христова – ЗА 
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА 
Диана Янчева Димитрова – ЗА 
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С десет гласа „ЗА“, нула гласа „ПРОТИВ“ беше приет следният 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Определяне на график за дежурства в ОИК. 
2. Определяне на технически сътрудник. 
3. Определяне на начална и крайна дата за приемане на документи за регистрация на 

партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кмет 
на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.    
 

 По т. 1 от Дневния ред, Председателят предложи да бъде изготвен график за 
дежурства в ОИК. Начало на дежурствата – на 19.05.2021 г. Предвид работното време на 
комисията от 09:00 ч. до 17:00 ч., определено с Решение № 002 от 04.09.2019г., се предложи 
дежурствата да бъдат на две смени – от 09:00 ч. до 13:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. 
Дежурните в ОИК да са по двама, като се спазва принципа да са представители на различни 
политически сили. 

Премина се към поименно гласуване: 
 
Десислава Иванова Христова – ЗА 
Илиян  Тодоров Илиев – ЗА 
Стефан Иванов Стефанов – ЗА  
Афизе Осман Сабахгил – ЗА 
Пенка Христова Тончева – ЗА 
Бюлент Мустафа Юмер – ЗА 
Галя Цвяткова Янчева – ЗА 
Йорданка Димитрова Христова – ЗА 
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА 
Диана Янчева Димитрова – ЗА 

 

С десет гласа „ЗА“, нула гласа „ПРОТИВ“, ОИК Никола Козлево взе следното 
решение: 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 79 
Никола Козлево, 18.05.2021 г. 

 

 
На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, Общинска избирателна комисия  Никола Козлево 

Р Е Ш И: 
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1. Определя график за дежурства в ОИК съгласно Приложение към настоящото 
решение. 

Решението може да бъде оспорено по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред 
Централната избирателна комисия в тридневен срок от приемането му. 

 

По т. 2 от Дневния ред, Председателят докладва, че съгласно Решение на ЦИК             
№ 1930/14.01.2021 г., комисията има право да определи технически сътрудник – IТ 
специалист, подпомагащ работата на комисията.  

В изборите за избиране на общински съветници и кметове, проведени на  
26.10.2019г. с Решение № 005 от 04.09.2019г., ОИК Никола Козлево е определила за 
технически сътрудници Николай Петков Славов и Мюждет Шабан Шабан.  

Председателя предлага за технически сътрудник – IТ специалист, подпомагащ 
работата на комисията в частичният избор за избиране на кмет на кметство с. Цани Гинчево 
на 27.06.2021 г. да бъде определен Николай Петков Славов, като неговите функции да са: 
осигуряване на техническото организиране на заседанията, поддръжка на страницата, 
електронната поща и регистрите, водени от ОИК, а възнаграждението да е 400 лв. 

Други предложения не постъпиха.  

Премина се в режим на поименно гласуване. 

Десислава Иванова Христова – ЗА 
Илиян  Тодоров Илиев – ЗА 
Стефан Иванов Стефанов – ЗА  
Афизе Осман Сабахгил – ЗА 
Пенка Христова Тончева – ЗА 
Бюлент Мустафа Юмер – ЗА 
Галя Цвяткова Янчева – ЗА 
Йорданка Димитрова Христова – ЗА 
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА 
Диана Янчева Димитрова – ЗА 

С десет гласа „ЗА“, нула гласа „ПРОТИВ“, ОИК Никола Козлево взе следното 
решение: 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 80 
Никола Козлево, 18.05.2021 г. 
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На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, и Решение на Централната избирателна комисия   
№ 1930 – МИ от 14.01.2021 г., Общинска избирателна комисия  Никола Козлево 

Р Е Ш И: 
 
1. Определя за технически сътрудник – IТ специалист, за подпомагане на дейността 

на комисията, Николай Петков Славов. 
2. Определя следните функции: осигуряване на техническото организиране на 

заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК. 
3. Определя възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лева. 
4. След влизане на решението в сила, копие от същото да бъде изпратено на Кмета 

на община Никола Козлево за сключване на договор. 
 
Решението може да бъде оспорено по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от приемането му. 

По т. 3 от Дневния ред, Председателят докладва, че следва да бъдат определени 
начална и крайна дата за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, 
местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кмет на кметство с. Цани 
Гинчево на 27.06.2021 г.    

Следвайки Хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 
25.06.2021г., приета с Решение на ЦИК № 9 – МИ от 13.05.2021г. началната дата за 
приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и 
инициативни комитети в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 
27.06.2021 г. следва да бъде от 09:00 ч на 23.05.2021 г., а крайната такава – до 17:00 ч. на 
27.05.2021г. 

Други предложения няма. 
 
Премина се в режим на поименно гласуване. 

Десислава Иванова Христова – ЗА 
Илиян  Тодоров Илиев – ЗА 
Стефан Иванов Стефанов – ЗА  
Афизе Осман Сабахгил – ЗА 
Пенка Христова Тончева – ЗА 
Бюлент Мустафа Юмер – ЗА 
Галя Цвяткова Янчева – ЗА 
Йорданка Димитрова Христова – ЗА 
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА 
Диана Янчева Димитрова – ЗА 

С десет гласа „ЗА“, нула гласа „ПРОТИВ“, ОИК Никола Козлево взе следното 
решение: 

РЕШЕНИЕ 
 



5 
 

№ 81 
Никола Козлево, 18.05.2021 г. 

 
 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, Общинска избирателна комисия  Никола Козлево 

Р Е Ш И: 
 
1. Определя за начална дата за приемане на документи за регистрация на партии, 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кмет на 
кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г. от 09:00ч. на 23.05.2021г., а за крайна – до 17:00ч. 
на 27.05.2021г. 

 

Решението може да бъде оспорено по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред 
Централната избирателна комисия в тридневен срок от приемането му. 

 
Поради изчерпване на Дневния ред в 18:10 ч. заседанието беше закрито. 

 

 
 
 

Председател: _______(П)_________  Секретар:  ______(П)________ 

            (Десислава Христова)             (Афизе Сабахгил) 
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Предвид т. 18 от Хронограмата до 22.05. трябва да бъде формиран номера на 
секцията в с. Цани Гинчево. Кмета на общината е издал Заповед № РД – 153 от 10.05.2021г. 
за образуване на избирателна секция. ЦИК следва да определи структурата и съдържанието 
на единната номерация. След решението на ЦИК ще се проведе и следващото заседание на 
ОИК. Предложение – да бъде от 17:30 ч. на 22.05.2021 г. 


