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ПРОТОКОЛ  

№ 026/09.06.2021 г. 

 

Днес, 09.06.2021 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, Стоян Весков 

Русев, Йорданка Димитрова Христова. 

Председателят  предложи следният Проект за дневен ред на заседанието: 

1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на 

кметство с. Цани Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г и определяне 

броя на бюлетините за отпечатване за избори на кмет на кметство с. Цани 

Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г. 

2. Упълномощаване на членове, предложени от различни партии и коалиции, за 

получаване на бюлетините,  за избори на кмет на кметство 

с. Цани Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г., от Печатницата на БНБ. 

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 

Йорданка Димитрова Христова - ЗА 

Галя Цвяткова Янчева – ЗА 

Илхан Ибрям Хюсеин – ЗА 

Диана Янчева Димитрова – ЗА 

Стоян Весков Русев – ЗА 



С единадесет гласа „ЗА“ и нула „ПРОТИВ“, беше приет следният 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на 

кметство с. Цани Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г и определяне на 

броя на бюлетините за отпечатване за избори на кмет на кметство с. Цани 

Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г. 

2. Упълномощаване на членове, предложени от различни партии и коалиции, за 

получаване на бюлетините,  за избори на кмет на кметство 

с. Цани Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г., от Печатницата на БНБ. 

По т. 1 - 1 от Дневния ред, Председателят докладва, че е постъпило писмо по 

електронна поща на ОИК – Никола Козлево с Изх. № ЧМИ–15–45/07.06.2021г. от ЦИК, 

във връзка с правомощието на ОИК – Никола Козлево, за утвърждаване на графичния 

файл с образец на бюлетината, който от 08.06.2021 г. ще бъде качен за одобряване в 

електронната система на Печатница – Демакс АД. 

Бюлетината се свали и се направи справка в съдържанието ѝ относно  номера, 

политически партии и коалиции, и кандидатите. Не се установиха грешки при 

съставянето.  

Общинската избирателна комисия намира, че са изпълнени законовите 

изисквания за съставяне на бюлетината за частични избори за кмет на кметство  

с. Цани Гинчево на 27 юни 2021 г., и предвид изложеното и на осн. чл. 87, ал. 1, т. 9 от 

ИК и Решение № 1823-МИ/09.06.2020 г. на ЦИК, следва да се одобри образецът на 

бюлетините. 

Председателят предложи, в изпълнение на разпоредбата на т. 5 от Решение  

№ 1823-МИ/09.06.2020 г. на ЦИК, разпечатаният образец на бюлетината да бъде 

подписан от всички членове на комисията. 

 

По т. 1 - 2 от Дневния ред, Председателят предлага, в изпълнение на 

разпоредбата на чл. 209, ал. 3, предл. второ, т. 6 от Решение № 1823-МИ/09.06.2020 г. 

на ЦИК и справка от публикуваните ПРЕДВАРИТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЧАСТ I на 

страницата на ЦИК, относно брой избиратели в кметство с. Цани Гинчево – 399 души, 

тиражът отпечатани бюлетини да бъде 400 (четиристотин) броя. 

 

Във връзка с изложеното по-горе, Председателят предложи следният проект за 

решение: 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 92 

Никола Козлево, 09.06.2021 г. 

 

На основание  Решение 1823 - МИ/09.06.2020г. на ЦИК, писмо с изх. №ЧМИ -

15-45/07.06.2021г. от ЦИК, чл. 209, ал. 1, изр. второ, чл. 209, ал. 3, предл. второ, във 

връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс и във връзка с Наредбата за условията и 



реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, Общинска избирателна комисия – 

Никола Козлево, 

Р Е Ш И: 

 1. Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на 

кметство в с. Цани Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г., както следва: 

 2. Одобрява тираж за отпечатване на бюлетини за произвеждане на частични 

избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27 юни 2021 г. в община Никола 

Козлево – четиристотин броя. 

 

 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. 

 

Други предложения не постъпиха. 

 

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 

Стоян Весков Русев – ЗА 

 

С единадесет гласа „ЗА“, нула гласа „ПРОТИВ“, ОИК Никола Козлево взе 

следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 92 

Никола Козлево, 09.06.2021 г. 

 

На основание  Решение 1823 - МИ/09.06.2020г. на ЦИК, писмо с изх. №ЧМИ -

15-45/07.06.2021г. от ЦИК, чл. 209, ал. 1, изр. второ, чл. 209, ал. 3, предл. второ, във 

връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс и във връзка с Наредбата за условията и 

реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, Общинска избирателна комисия – 

Никола Козлево, 

 

 

  



Р Е Ш И: 

  1. Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на 

кметство в с. Цани Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г. 

 2. Одобрява тираж за отпечатване на бюлетини за произвеждане на частични 

избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27 юни 2021 г. в община Никола 

Козлево – четиристотин броя. 

 

 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 писмо с изх. №ЧМИ -15-

45/07.06.2021г. от ЦИК с което ЦИК задължава ОИК – Никола Козлево, в срок до 

14.06.2021 г. да приеме решение за упълномощаване на не по-малко от двама членове, 

предложени от различни партии и коалиции, които да получат отпечатаните хартиени 

бюлетини от Печатницата, по определения график и подпишат приемо-предавателния 

протокол. 

Постъпиха предложения за упълномощаване на следните членове на ОИК – 

Никола Козлево: 

Илхан Ибрям Хюсеин и  Стоян Весков Русев 

  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 

Стоян Весков Русев – ЗА 

 

С единадесет гласа „ЗА“, нула гласа „ПРОТИВ“, ОИК Никола Козлево взе 

следното решение: 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 93 

Никола Козлево, 09.06.2021 г. 

 

 



На основание т. 17 от Решение 1823 - МИ/09.06.2020г. на ЦИК и писмо с  

изх. № ЧМИ-15-45/07.06.2021г. от ЦИК, Общинска избирателна комисия Никола 

Козлево,  

 

Р Е Ш И: 

 

 
 

УПЪЛНОМОЩАВА членовете на ОИК – Никола Козлево – Илхан Ибрям 

Хюсеин с ЕГН ***, тел. за контакт *** и Стоян Весков Русев с ЕГН ***, тел. за контакт 

*** да получат на хартиените  бюлетини от печатница на БНБ или определения за 

област Шумен подизпълнител „Демакс“ АД София. 

УПЪЛНОМОЩАВА членовете на ОИК – Никола Козлево – Илхан Ибрям 

Хюсеин с ЕГН ***, тел. за контакт *** и Стоян Весков Русев с ЕГН ***, тел. за контакт 

*** да подпишат приемо-предавателния протокол за получаване на хартиените 

бюлетини. 

Да се изпрати писмо от ОИК, придружено с решението за упълномощаване на  

посочените в   писмо изх. № ЧМИ-15-45/07.06.2021г. на ЦИК електронни адреси, както 

и на електронния адрес на печатницата подизпълнител „Демакс“ АД. 

 

Решението да се обяви при спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

 

 

На основание чл. 88, ал. 1 от ИК, Решението може да се оспори в тридневен срок 

от приемането му пред Централната избирателна комисия. 

 

Поради изчерпване на Дневния ред в 18:30 ч. заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

 

 

Председател: ______(П)__________  Секретар:  ____    (П)_________ 

            (Десислава Христова)             (Афизе Сабахгил) 

 

 

 


