
 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 009/10.10.2019 г. 

 

Днес, 10.10.2019 г. в с. Никола Козлево, обл. Шумен от 17:30 часа беше 

проведено извънредно 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, Галя Цвяткова Янчева, Йорданка Димитрова Христова, Галина 

Василева Маринова, Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова). 

На заседанието не присъства:  Отсъства Бюлент Мустафа Юмер.  

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. Регистрация на застъпници на политически партии и коалиции; 

2. Определяне и упълномощаване на представители от ОИК – Никола Козлево 

за приемане на бюлетините от „Демакс“ АД София  

3. Разни.  

 

По т.1 Председателят докладва, че до часа на заседанието на ОИК не се 

постъпили заявления по образец за регистрация на застъпници на политически партии 

и коалиции за участие в изборите на 27.10.2019 г. поради което дебати и решения по 

тази точка от дневния ред не следва да се вземат. 

 

По т.2 Председателят докладва писмо № МИ-15-807/09.10.2019 г. с което ЦИК 

ни задължава в срок до 15.10.2019 г. да определим и упълномощим наши 

представители които да получат хартиените бюлетини от печатницата по определения 

график и подпишат приемо-предавателния протокол. 

След направените разисквания се предложиха следните членове на ОИК – 

Никола Козлево:  



 

С оглед изложеното 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, 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 № 042 

Никола Козлево, 10.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за получаване на 

бюлетините от печатница на БНБ. 

Постъпило е писмо № МИ-15-807/09.10.2019 г. с което ЦИК  задължава ОИК в 

срок до 15.10.2019 г. да определи и упълномощи свои представители от състава на ОИК 

които да получат хартиените бюлетини от печатницата по определения график. 

След направените разисквания и поименно гласуване се определиха следните 

членове на ОИК - Никола Козлево - Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова, 

които да бъдат упълномощени да получат хартиените бюлетини и подпишат приемо-

предавателния протокол   

 
Във връзка с постъпило Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., писмо № МИ-15-

807/09.10.2019 г. на ЦИК и на  основание чл. 87, ал. 1, от ИК, ОИК – Никола Козлево  
 

Р Е Ш И: 

УПЪЛНОМОЩАВА членовете на ОИК – Никола Козлево – Илхан Ибрям Хюсеин с 
ЕГН ……., тел. за контакт ……. и Диана Янчева Димитрова 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 Диана Янчева Димитрова с ЕГН ……., тел. за контакт ……. 
да подпишат приемо-предавателния протокол за получаване на хартиените бюлетини. 

Да се изпрати писмо на ОИК придружено с решението за упълномощаване на  
посочените в   писмо № МИ-15-807/09.10.2019 г. на ЦИК електронни адреси, както и на 

електронния адрес на печатницата подизпълнител „Демакс“ АД. 
 

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. 3 от Дневния ред.  

 Председателят докладва, че към 01.10.2019 г. за гласуване по настоящ адрес в 

с.Хърсово за постъпили 58 заявления. С тях общия брой на гласоподавателите става 

319 (261 по списък +58 по заявления за гласуване по настоящ адрес). Видно от 

публикувания тираж  на бюлетините от печатницата подизпълнител  „Демакс“ АД 

София бюлетините за село Хърсово са определени вече на 400, което е достатъчно за 

спокойното провеждане на изборите. Въз основа на изложеното следва да се приеме 

Решение с което се одобри тиража на бюлетините за провеждане на изборите. 

Документите бяха предоставени на членовете на комисията и след като се 

запознаха с тях, същите прецениха, че така предложения тираж от общинската 

администрация, коригиран от ОИК и  печатницата на бюлетините по видове, а именно: 

Общински съветници Никола Козлево – 6400; Кмет на община Никола Козлево – 6400; 
Кмет на кметство Вълнари-1600; Кмет на кметство Каравелово-400; Кмет на кметство 
Крива река-500; Кмет на кметство Пет могили-1100; Кмет на кметство Ружица-400; Кмет 
на кметство Хърсово-400; Кмет на кметство Цани Гинчево-500; Кмет на кметство 
Църквица-700 са достатъчно за спокойното провеждане на изборите за общински 

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

основание чл. 87, ал. 1 от ИК и Решение № 993-МИ/07.09.2019 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, 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 № 043 

Никола Козлево, 10.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Одобряване на тиража на бюлетините за общински съветници, кмет 
на община и кметове на кметства. 

 
Въз основа на предложения тираж от общинската администрация, коригиран от 

ОИК и  печатницата на бюлетините по вид бюлетина, а именно: Общински съветници 
Никола Козлево – 6400; Кмет на община Никола Козлево – 6400; Кмет на кметство 
Вълнари-1600; Кмет на кметство Каравелово-400; Кмет на кметство Крива река-500; 
Кмет на кметство Пет могили-1100; Кмет на кметство Ружица-400; Кмет на кметство 
Хърсово-400; Кмет на кметство Цани Гинчево-500; Кмет на кметство Църквица-700 са 

достатъчно за спокойното провеждане на изборите за общински съветници и за 

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

87, ал. 1 от ИК и Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК. 



 
 

Във връзка с горното и на осн. чл. 87, ал. 1, от ИК и Решение № 993-

МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, ОИК – Никола Козлево 
 
 

Р Е Ш И: 
 
Одобрява тиража на бюлетините за общински съветници, кмет на община и 

кметове на кметства, както следва по вид бюлетина; 
Общински съветници Никола Козлево – 6400; Кмет на община Никола Козлево – 

6400; Кмет на кметство Вълнари-1600; Кмет на кметство Каравелово-400; Кмет на 
кметство Крива река-500; Кмет на кметство Пет могили-1100; Кмет на кметство Ружица-
400; Кмет на кметство Хърсово-400; Кмет на кметство Цани Гинчево-500; Кмет на 
кметство Църквица-700. 

Копие от решението да се изпрати на ЦИК и на печатницата подизпълнител 

„Демакс“ АД. 
 

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: ______(п)___________   Секретар:  _____(п)___________ 

       (М.Парталозов)                           (Афизе Сабахгил) 


