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
№ 024/27.05.2021 г.

Днес, 27.05.2021 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, Илхан Ибрям Хюсеин, Диана Янчева Димитрова и Стоян Весков Русев, отсъства
Йорданка Димитрова Христова.
Председателят предложи следният Проект за дневен ред на заседанието:
1. Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за
изборите за кмет на кметство с. Цани Гинчево.
2. Определяне на броя на членовете и разпределението на местата в СИК и техните
ръководства между партиите и коалициите на територията на общината за изборите за кмет
на кметство с. Цани Гинчево.
3. Разни.
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
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА
Диана Янчева Димитрова – ЗА
Стоян Весков Русев – ЗА
С десет гласа „ЗА“, беше приет следният
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за
изборите за кмет на кметство с. Цани Гинчево.
2. Определяне на броя на членовете и разпределението на местата в СИК и техните
ръководства между партиите и коалициите на територията на общината за изборите за кмет
на кметство с. Цани Гинчево.
3. Разни.
По т. 1 от Дневния ред, Председателят докладва, че са постъпили Заявления за
регистрация за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на
27.06.2021г. на следните партии и коалиции: Коалиция „БСП за България“, Партия „ГЕРБ“
и партия „Републиканци за България“.
Председателят предложи подадените Заявления да се разгледат по реда на тяхното
постъпване.
С вх. № 1 от 25.05.2021г. е заведено Заявление от Коалиция „БСП за България“ за
регистрация за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на
27.06.2021г. Със Заявлението са представени следните документи:
1. Пълномощно Изх. № ПНС-331 от 13.05.2021г.;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българска социалистическа партия“, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав по ф. д. № 1969/1990г.;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Комунистическа партия
на България“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав по ф. д. № 902/1997г.;
4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Нова зора“, издадено на
17.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав по ф. д. № 15936/1993г.;
5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб
„Екогласност“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав по ф. д. № 2471/1990г.;
6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб
„Тракия“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-7 състав по ф. д. № 886/2001г.
С Решение № 104-МИ от 22.05.2021 г. на ЦИК, коалицията е допусната до участие
в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево, насрочени на 27.06.2021г.
Коалицията е регистрирана в ОИК Никола Козлево с Решение № 014/19.09.2019 г.
за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Въз основа на представените документи Председателят констатира, че са
изпълнени изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс относно необходимите
документи за регистрация на Коалицията в частичните избори за кмет на кметство с. Цани
Гинчево. Председателят предложи следният проект на решение:
РЕШЕНИЕ
№ 83
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Никола Козлево
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Р Е Ш И:
1. Регистрира Коалиция „БСП за България“ за участие в частичните избори за кмет
на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.
2. Решението да се впише в Регистъра на партиите, коалициите и местните
коалиции и да публикува на интернет страницата на ОИК Никола Козлево.
3. Да се издаде Удостоверение за регистрация.
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.
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
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА
Диана Янчева Димитрова – ЗА
Стоян Весков Русев – ЗА
С десет гласа „ЗА“, ОИК Никола Козлево взе следното решение:
РЕШЕНИЕ
№ 83
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Никола Козлево
Р Е Ш И:
1. Регистрира Коалиция „БСП за България“ за участие в частичните избори за кмет
на кметство в с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.
2. Решението да се впише в Регистъра на партиите, коалициите и местните
коалиции и да публикува на интернет страницата на ОИК Никола Козлево.
3. Да се издаде Удостоверение за регистрация.
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.
С вх. № 2 от 25.05.2021 г. е заведено Заявление от партия „ГЕРБ“ за регистрация за
участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г. Със
Заявлението са представени следните документи:
1. Пълномощно № КО-Г-198 от 14.05.2021г.;
3

2. Пълномощно № 001 от 17.05.2021г.;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ГЕРБ“, издадено на
17.05.2021г. от СГС VI-16 състав по ф. д. № 1545/2007г.
4. Решение № 86-МИ от 21.05.2021г. за допускане на партия „ГЕРБ“ до участие в
частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево, насрочени за 27.06.2021г.
Въз основа на представените документи Председателят констатира, че са
изпълнени изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс относно необходимите
документи за регистрация на партията в изборите за кмет на кметство. Председателят
предложи следният проект на решение:
РЕШЕНИЕ
№ 84
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Никола Козлево
Р Е Ш И:
1. Регистрира партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство
с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.
2. Решението да се впише в Регистъра на партиите, коалициите и местните
коалиции и да публикува на интернет страницата на ОИК Никола Козлево.
3. Да се издаде Удостоверение за регистрация.
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.
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
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА
Диана Янчева Димитрова – ЗА
Стоян Весков Русев – ЗА

С десет гласа „ЗА“, ОИК Никола Козлево взе следното решение:
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РЕШЕНИЕ
№ 84
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Никола Козлево
Р Е Ш И:
1. Регистрира партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство
с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.
2. Решението да се впише в Регистъра на партиите, коалициите и местните
коалиции и да публикува на интернет страницата на ОИК Никола Козлево.
3. Да се издаде Удостоверение за регистрация.
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.
С вх. № 3 от 26.05.2021г. е заведено Заявление от партия „Републиканци за
България“ за регистрация за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани
Гинчево на 27.06.2021г. Със Заявлението са представени следните документи:
1. Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, председател на партия
„Републиканци
за
България“,
с
което
упълномощава
Виктор Владимиров Серафимов;
2. Пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов, с което упълномощава
Гюнай Физула Исмаил;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Републиканци за
България“, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VI-18 състав по ф. д.
№ 33/2020г.;
4. Решение № 58-МИ от 20.05.2021г. за допускане на партия „Републиканци за
България“ до участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево,
насрочени за 27.06.2021г.
Въз основа на представените документи Председателят констатира, че са
изпълнени изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс относно необходимите
документи за регистрация на партията в изборите за кмет на кметство. Председателят
предложи следният проект на решение:
РЕШЕНИЕ
№ 85
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Никола Козлево
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Р Е Ш И:
1. Регистрира партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори
за кмет на кметство
с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.
2. Решението да се впише в Регистъра на партиите, коалициите и местните
коалиции и да публикува на интернет страницата на ОИК Никола Козлево.
3. Да се издаде Удостоверение за регистрация.
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.
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
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА
Диана Янчева Димитрова – ЗА
Стоян Весков Русев – ЗА

С десет гласа „ЗА“, ОИК Никола Козлево взе следното решение:
РЕШЕНИЕ
№ 85
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Никола Козлево
Р Е Ш И:
1. Регистрира партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори
за кмет на кметство
с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.
2. Решението да се впише в Регистъра на партиите, коалициите и местните
коалиции и да публикува на интернет страницата на ОИК Никола Козлево.
3. Да се издаде Удостоверение за регистрация.
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.
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По т. 2 от Дневния ред, Председателят докладва, че комисията следва да вземе
решение, с което да определи броя на членовете на СИК съобразно броя на избирателите в
секцията и изискванията на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, разпределението на местата
в СИК и нейното ръководство между парламентарно представените партии и коалиции.
Съгласно Методическите указания, Приложение към Решение на ЦИК № 108-МИ
от 22.05.2021г., първо следва да се определи броя на членовете в СИК. Следвайки
разпоредбата на т. 11, б. а) от горецитираното решение за секции с до 500 избиратели,
броят членовете на комисията, в това число председател, заместник-председател и
секретар е до седем, но не по-малко от пет. Досегашната практика при определяне на броя
на членовете на СИК в с. Цани Гинчево е те да са седем. Председателят предложи
членовете на комисията да бъдат седем, в това число председател, заместник-председател
и секретар.
Други предложения – няма.
Във връзка с изложеното по-горе, Председателят предложи следният проект за
решение:
РЕШЕНИЕ
№ 86
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение на ЦИК № 108-МИ
от 22.05.2021г., във връзка с т. 11, б. а) от Решение на ЦИК № 108-МИ от 22.05.2021г. и
т. 1 от Изчислителната процедура към Методически указания, Приложение към същото
решение, Общинска избирателна комисия - Никола Козлево
Р Е Ш И:
1. Определя броя на членовете на СИК № 272100012 за провеждане на частични
избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г. на седем.
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.
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
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА
Диана Янчева Димитрова – ЗА
Стоян Весков Русев – ЗА
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С десет гласа „ЗА“, ОИК Никола Козлево взе следното решение:
РЕШЕНИЕ
№ 86
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение на ЦИК № 108-МИ
от 22.05.2021г., във връзка с т. 11, б. а) от Решение на ЦИК № 108-МИ от 22.05.2021г. и
т. 1 от Изчислителната процедура към Методически указания, Приложение към същото
решение, Общинска избирателна комисия - Никола Козлево
Р Е Ш И:
1. Определя броя на членовете на СИК № 272100012 за провеждане на частични
избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г. на седем.
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.
В изпълнение на разпоредбата на т. 2 от Решение на ЦИК № 108-МИ от
22.05.2021г. следва да бъдат разпределени местата в СИК № 272100012 и нейното
ръководство между парламентарно представените партии и коалиции.
Разпределението на местата в СИК е пропорционално според големината на
парламентарните групи, но не по-малко от един член от състава на СИК за всяка
парламентарно представена партия или коалиция.
Съгласно текста на т. 12 от към Решение на ЦИК № 108-МИ от 22.05.2021г. „При
назначаване на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението на между
парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на найголемият остатък“.
Съгласно текста на т. 4.2. от Изчислителната процедура към Методически
указания, Приложение към Решение на ЦИК № 108-МИ от 22.05.2021г. за 7-членните
комисии при първоначалното разпределение ПП „ДПС“, КП „Демократична България –
обединение“ и КП „Изправи се! Мутри вън!“ получават по едно място, като остават да се
разпределят четири места между КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „Има такъв народ“ и КП „БСП за
България“.
Разпределението е, както следва:
а) за КП „ГЕРБ-СДС“: 75.4.1 = 1,775
169
б) за ПП „Има такъв народ“: 51.4.1 = 1,207
169
в) за КП „БСП за България“: 43.4.1 = 1,018
169
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По метода на най-големият остатък КП „ГЕРБ-СДС“ получава две места, а ПП
„Има такъв народ“ и КП „БСП за България“ – по една място.
Следва да бъдат разпределени ръководните места в Секционната комисия.
Общият брой ръководни места е три. Разпределението на местата в ръководството
на комисията е пропорционално според големината на парламентарните групи.
Прилагайки формулата от Изчислителната процедура към Методически указания
се получава следното разпределение на местата:
а) за КП „ГЕРБ-СДС“: 75.3.1 = 0,9375
240
б) за ПП „Има такъв народ“: 51.3.1 = 0,6375
240
в) за КП „БСП за България“: 43.3.1 = 0,5375
240
г) за ПП „ДПС“: 30.3.1 = 0,375
240
д) за КП „Демократична България – обединение“: 27.3.1 = 0,3375
240
е) за КП „Изправи се! Мутри вън!“: 14.3.1 = 0,175
240
По метода на най-големият остатък, ръководните места в Секционната комисия
следва да се разпределят между КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „Има такъв народ“ и КП „БСП за
България“.
Във връзка с изложеното по-горе, Председателят предложи следният проект за
решение:
РЕШЕНИЕ
№ 87
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение на ЦИК № 108-МИ
от 22.05.2021г., във връзка т. 4.2 и т. 9 от Изчислителната процедура към Методически
указания, Приложение към същото решение, Общинска избирателна комисия - Никола
Козлево
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Р Е Ш И:
1. Разпределя местата на парламентарно представените партии и коалиции в СИК
№ 272100012 за провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на
27.06.2021 г., както следва:
1.1. За КП „ГЕРБ-СДС“ – две;
1.2. За ПП „Има такъв народ“ и КП „БСП за България“, ПП „ДПС“, КП „Демократична България – обединение“ и КП „Изправи се! Мутри вън!“ – по едно.
2. Определя ръководните места в СИК № 272100012 за провеждане на частични
избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г. да бъдат разпределени между
КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „Има такъв народ“ и КП „БСП за България“.
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.
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
Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА
Диана Янчева Димитрова – ЗА
Стоян Весков Русев – ЗА
С десет гласа „ЗА“, ОИК Никола Козлево взе следното решение:
РЕШЕНИЕ
№ 87
Никола Козлево, 27.05.2021 г.
На основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение на ЦИК № 108-МИ
от 22.05.2021г., във връзка т. 4.2 и т. 9 от Изчислителната процедура към Методически
указания, Приложение към същото решение, Общинска избирателна комисия - Никола
Козлево
Р Е Ш И:
1. Разпределя местата на парламентарно представените партии и коалиции в СИК
№ 272100012 за провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на
27.06.2021 г., както следва:
1.1. За КП „ГЕРБ-СДС“ – две;
1.2. За ПП „Има такъв народ“ и КП „БСП за България“, ПП „ДПС“, КП „Демократична България – обединение“ и КП „Изправи се! Мутри вън!“ – по едно.
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2. Определя ръководните места в СИК № 272100012 за провеждане на частични
избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г. да бъдат разпределени между
КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „Има такъв народ“ и КП „БСП за България“.
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 18:30 ч. заседанието беше закрито.

Председател: _______(П)__________
(Десислава Христова)

Секретар: _____ (П)_________
(Афизе Сабахгил)
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