
 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 007/24.09.2019 г. 

 

Днес, 24.09.2019 г. в с. Никола Козлево, обл. Шумен от 17:30 часа беше 

проведено заседание на Общинската избирателна комисия. 

На заседанието присъстваха следните членове: Михаил Костов Парталозов, 

Илиян  Тодоров Илиев, Стефан Иванов Стефанов, Афизе Осман Сабахгил, Пенка   

Христова Тончева,  Бюлент Мустафа Юмер, Галя Цвяткова Янчева, Йорданка Димитрова 

Христова, Галина Василева Маринова, Илхан Ибрям Хюсеин . 

Председателят на ОИК откри заседанието, а Зам.-председателят установи 

присъствието на 10 (десет) члена и наличие на кворум. 

Председателят на комисията запозна присъстващите с проекта за дневен ред, 

като след гласуване единодушно беше приет следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проекти за решения за регистрация на кандидати за общински 

съветници, кметове на община и кметове на кметства.  

2. Разни. 

 

По т. 1-1 Председателят докладва, че на 24.09.2019 г. в 10:00 ч. е постъпило 

Предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за регистрация на листа за 

общински съветници, като същото е придружено със следните документи: 

1. Пълномощно № 163/09.09.2019 г. с упълномощител Мустафа Сали Карадайъ и 
упълномощен Айсел Исмаил Руфад с подробно изброени права. 

2. Предложение - Приложение № 62-МИ – 1 бр.  

3. Заявление-декларация – Приложение № 65-МИ – 13 бр. 

Документите бяха предоставени на членовете на комисията и след като се 

запознаха с тях, същите прецениха, че са изпълнени законовите изисквания за 

регистрация на листата за кандидати за общински съветници а именно: 

1. Ахмед Айредин Ахмед; 



2. Ебазел Юсуф Назиф; 

3. Турхан Фахредин Каракаш; 

4. Гюлшен Ахмед Ахмед; 

5. Веселин Валериев Ангелов; 

6. Джеват Джемал Мехмед; 

7. Нурхан Осман Али; 

8. Ерол Юсеин Вели; 

9. Яха Бейлил Мустафа; 

10. Фахри Салиев Алиев; 

11. Гюлзар Юзеир Реджеб; 

12. Гюнай Бехчет Реджеб; 

13. Бранимир Асенов Ангелов. 

Общинската избирателна комисия намира, че са изпълнени законовите 
изисквания за регистрация на кандидатската листа за общински съветници на               
ПП „Движение за права и свободи“ за участие в местни избори на 27 октомври 2019 г., 
провеждани в Община Никола Козлево и предвид изложеното и на основание чл. 87, 

ал. 1, т. 14 от ИК, във връзка с чл. 156-157 и чл. 413-414 ИК и Решение № 943-
МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. 

След станалите разисквания се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ 

- 10 (Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев,   Стефан Иванов Стефанов, 

Афизе Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева,  Бюлент Мустафа Юмер,Галя Цвяткова 

Янчева, Йорданка Димитрова Христова, Галина Василева Маринова, Илхан Ибрям 

Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували „ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК  

Никола Козлево взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 023 

Никола Козлево, 24.09.2019 г. 

           Регистрира листа с кандидати за общински съветници, предложена от ПП 
„Движение за права и свободи, за участие в местни избори, провеждани на 27 
октомври 2019 г. в Община Никола Козлево, както следва: 

 

14. Ахмед Айредин Ахмед; 

15. Ебазел Юсуф Назиф; 

16. Турхан Фахредин Каракаш; 

17. Гюлшен Ахмед Ахмед; 

18. Веселин Валериев Ангелов; 

19. Джеват Джемал Мехмед; 

20. Нурхан Осман Али; 

21. Ерол Юсеин Вели; 

22. Яха Бейлил Мустафа; 



23. Фахри Салиев Алиев; 

24. Гюлзар Юзеир Реджеб; 

25. Гюнай Бехчет Реджеб; 

26. Бранимир Асенов Ангелов. 

Издава удостоверение на регистрираните кандидати.  

На основание чл. 397 ал. 2, чл. 413 ал.7 и чл.415 от ИК списъка с кандидатите да 
се изпрати на Централна избирателна комисия.  

На основание писмо №17402 от 16.09.2019г. на председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА копие от  решението да се изпрати на комисията срок от 24 часа. 

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

от приемането му пред Централната избирателна комисия. 

 

По т. 1-2 от Дневния ред.   

Също в 10.00 ч. на 24.09.2019 г. е постъпило е предложение от ПП „Движение за 

права и свободи“ за регистрация на Недрет Ибрям Джелил  за кандидат за кмет на 

община Никола Козлево. 

Предложението е придружено със следните документи: 

1. Пълномощно № 163/09.09.2019 г. с упълномощител Мустафа Сали Карадайъ и 
упълномощен Айсел Исмаил Руфад с подробно изброени права. 

2. Предложение – Приложение № 63-МИ.  

3. Заявление-декларация – Приложение № 65-МИ – 1 бр. 
 

Документите бяха предоставени на членовете на комисията и след като се 
запознаха с тях, същите прецениха, че са изпълнени законовите изисквания за 
регистрация на Недрет Ибрям Джелил  за кандидат за кмет на община Никола Козлево, 
предложен от ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и 
за кметове, провеждани на 27 октомври 2019 г. и предвид изложеното, на основание 

чл. 87, ал. 1, т. 14 от ИК, във връзка с чл. 156-157 и чл. 413-414 ИК, Решение № 943-
МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. 

След станалите разисквания се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ 

- 10 (Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев,   Стефан Иванов Стефанов, 

Афизе Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева,  Бюлент Мустафа Юмер,Галя Цвяткова 

Янчева, Йорданка Димитрова Христова, Галина Василева Маринова, Илхан Ибрям 

Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували „ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК –

Никола Козлево взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 024 



Никола Козлево, 24.09.2019 г. 

 Регистрира Недрет Ибрям Джелил  за кандидат за кмет на община Никола 

Козлево, предложен от ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински 

съветници и кметове на 27. 10. 2019 г. 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.  

На основание чл. 397 ал. 2, чл. 413 ал.7 и чл.415 от ИК списъка с кандидатите да 
е изпрати на Централна избирателна комисия.  

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

от приемането му пред Централната избирателна комисия. 

 

 По т. 1-3 от Дневния ред. 

Също в 10:00 ч. на 24.09.2019 г. е постъпило е предложение от ПП „Движение за 
права и свободи“  за регистрация на кметове на кметства в община Никола Козлево: 

Предложението е придружено със следните документи: 

1. Пълномощно № 163/09.09.2019 г. с упълномощител Мустафа Сали Карадайъ и 
упълномощен Айсел Исмаил Руфад с подробно изброени права. 

2. Предложение - Приложение № 63-МИ – 1 бр.  

3. Заявление-декларация – Приложение № 65-МИ – 8 бр. 

Документите бяха предоставени на членовете на комисията и след като се 

запознаха с тях, същите прецениха, че са изпълнени законовите изисквания за 

регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Никола Козлево, 

предложена от ПП „Движение за права и свободи“   в изборите за общински съветници 

и за кметове, провеждани на 27 октомври 2019 г. и предвид изложеното, на основание 

чл. 87, ал. 1, т. 14 от ИК, във връзка с чл. 156-157 и чл. 413-414 ИК, Решение № 943 

/02.09.2019 г. на ЦИК. 

 След станалите разисквания се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ 

- 10 (Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев,   Стефан Иванов Стефанов, 

Афизе Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева,  Бюлент Мустафа Юмер,Галя Цвяткова 

Янчева, Йорданка Димитрова Христова, Галина Василева Маринова, Илхан Ибрям 

Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували „ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК –

Никола Козлево взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 025 

Никола Козлево, 24.09.2019 г. 



 Регистрира кандидати за кметове на кметства в община Никола Козлево от 

листи на ПП „Движение за права и свободи“  за общински съветници за изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г, както следва: 

1. Ахмед Хабил Ахмед – за кмет на кметство с. Вълнари; 
2. Осман Небахтин Юсмен -  за кмет на кметство с. Каравелово; 
3. Недим Ахмед Рафи - за кмет на кметство с. Крива река; 
4. Гюлзар Юзеир Реджеб - за кмет на кметство с. Пет могили; 
5. Насъф Халил Исмаил - за кмет на кметство с. Ружица; 
6. Мехмед Махмуд Мехмед - за кмет на кметство с. Хърсово; 
7. Иван Димитров Иванов - за кмет на кметство с. Цани Гинчево; 
8. Ружди Назиф Мустафа - за кмет на кметство с. Църквица 

  Издава удостоверение на регистрираните кандидати.  

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

от приемането му пред Централната избирателна комисия. 

 

По 1.4 Председателя докладва, че с Вх № 43 от 24.09.2019г. на 17:27 часа е 

постъпило предложение обр. №63 –МИ от политическа партия „Български 

социалдемократи“ за кандидат на кмет за кметство с.Църквица.Предложението е 

подписано от Румен Стоянов Русев. Документите са входирани от Самет Мустафа 

Сабри, към предложените е приложено заявление-декларация обр.№ 65-МИ от 

кандидата,  пълномощно - 2 бр. в оригинал и копие с Изх.№ МИ 2019-057 от 

14.09.2019г. с което Александра Йорданова Христова председател на ПП „Български 

социалдемократи“ упълномощава Румен Стоянов Русев да представлява партията пред 

ОИК и СИК при провеждане на местни избори за изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019 г. Видно от представените документи предложението не е 

подадено от представляващ партията или упълномощено от него лице и спазвайки 

процедурата следва да се даде срок за изправяне на тази нередност, после е налице и 

противоречие в подадената от кандидата декларация относно постоянния и настоящия 

му адрес, което също може да се поправи.Въпреки това считам, че не са налице 

условията за допускане до регистрация на кандидата на политическа партия 

„Български социалдемократи“ за кандидат на кмет за кметство с.Църквица поради 

следното; със свое решение №002 от 04.09.2019 г. ОИК-Никола Козлево определя 

работно време на комисията всеки ден от 09.00 часа до 17.00 часа. След като 

предложението е постъпило след изтичането на този срок – 17.27 часа, видно от 

входящия регистър на ОИК-Никола Козлево, то считам че възможността за 

регистриране на кандидатската листа  за кандидат на кмет за кметство с.Църквица на 

политическа партия „Български социалдемократи“ е погасена, порок който не би могъл 

да се поправи.   



Член на комисията: Йорданка Христова - считам да направим компромис и да го 

регистрираме и да му дадем срок да изпълни изискванията на ЦИК и да предостави 

пълномощно от лице представляващо партията. 

Член на комисията: Стефан Стефанов - считам да направим компромис и да го 

регистрираме и да му дадем срок да изпълни изискванията на ЦИК и да предостави 

пълномощно от лице представляващо партията. 

След станалите разисквания се премина в режим на поименно гласуване с 

решение отказ за регистрация на политическа партия Български социалдемократи за 

кандидат на кмет за кметство с.Църквица . С „ЗА“ – 8  (Михаил Костов Парталозов, 

Илиян  Тодоров Илиев,   Стефан Иванов Стефанов, Афизе Осман Сабахгил, Пенка 

Христова Тончева,  Бюлент Мустафа Юмер,Галя Цвяткова Янчева, Йорданка Димитрова 

Христова, Галина Василева Маринова, Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева 

Димитрова); „ПРОТИВ“ – 2 Стефан Стефанов –становище по отрицателен вот - да се 

даде тридневен срок от регламентирания кодекс за отстраняване на нередностите.  

Йорданка Димитрова- становище по отрицателен вот - да се даде тридневен срок за 

отстраняването на нередностите.  

Въз основа на изложеното и на основание чл.85 ал.4, чл.87, ал.1 т.14 и 

Решение № 943-МИ/ 02.09.2019 г. ОИК Никола Козлево взе следното  

РЕШЕНИЕ № 026 

Никола Козлево, 24.09.2019 г. 

Отказва да регистрира кандидата на политическа партия „Български 

социалдемократи“ за кандидат на кмет за кметство с.Църквица в изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

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

от приемането му пред Централната избирателна комисия. 

 

По т. 2 от Дневния ред. 

По точка втора от дневния ред председателя докладва допусната фактическа 

грешка в Решение № 019 / 21.09.2019г. изразяваща се в грешка в изписване на имената 

на кандидата за кмет на кметство с. Каравелово от квотата на ПП“ГЕРБ“ в решението а 

именно Нергин Халил Ебазел. След извършена проверка се установи, че при 

изписването името е сгрешено и следва де се чете правилното имен на кандидата а 

именно Нергин Алим Фейзула. Предлага да се приеме решение по допускане поправка 

на фактическа грешка, като името Нергин Халил Ебазел да се чете Нергин Алим 

Фейзула кандидат за кмет на кметство с. Каравелово. 



След станалите разисквания се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ 

- 10 (Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев,   Стефан Иванов Стефанов, 

Афизе Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева,  Бюлент Мустафа Юмер,Галя Цвяткова 

Янчева, Йорданка Димитрова Христова, Галина Василева Маринова, Илхан Ибрям 

Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували „ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК –

Никола Козлево взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 027 

Никола Козлево, 24.09.2019 г. 

Допуска поправка на фактическа грешка в Решение 019 от 21.09.2019г. като 

името  Нергин Халил Ебазел да се чете Нергин Алим Фейзула кандидат за кмет на 

кметство с. Каравелово. 

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 17:50 ч. заседанието беше закрито. 

 

 

Председател: _________________   Секретар:  _________________ 

       (М.парталозов)             (Афизе Сабахгил) 


