
 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 010/12.10.2019 г. 

Днес, 12.10.2019 г. в с. Никола Козлево, обл. Шумен от 16:30 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, Бюлент Мустафа Юмер, Галя Цвяткова Янчева, Йорданка 

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

Янчева Димитрова). 

На заседанието не присъства:  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. Регистриране на застъпници на политически партии и коалиции;  

2. Смяна състав на СИК; 

3. Одобряване на предпечатните образци на протоколите; 

4. Назначаване на ПСИК 

5. Обучение на СИК 

6. 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 заявление вх.№79 от 11.10.2019 г. на 

упълномощения представител на ПП ГЕРБ – община Никола Козлево с което желае 

извършване на промяна в състава на СИК №272100005 в с.Красен дол, като на мястото 

на Маринка Иванова Илиева за председател на комисията бъде вписан Бехчет Хълми 

Аптула. Сочи ЕГН и телефон за контакт на новия член на СИК. 



След направените разисквания се прие, че са налице изискванията на чл.87 ал1, 

т.6 и чл.89 ал.1 от ИК във връзка с чл.51, ал.2 и ал.3 от ИК и Решение  № 1029-МИ от 

10.09.2019г. на ЦИК 

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 № 044 

Никола Козлево, 12.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 27 21 00 005 в с. Красен дол. 

Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ“ за промяна в състава на секционна 

избирателна комисия № 27 21 00 005 в с. Красен дол, като на мястото на Маринка 

Иванова Илиева бъде назначена Бехчет Хълми Аптула. 

Предвид изложеното и на чл.87 ал1, т.6 и чл.89 ал.1 от ИК във връзка с чл.51, 

ал.2 и ал.3 от ИК и Решение  № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК 

Р Е Ш И: 

Освобождава Маринка Иванова Илиева, ЕГН ***, като член и председател на 

СИК № 27 21 00 005 в с. Красен дол и анулира издаденото Удостоверение. 

Назначава за член и председател на СИК № 27 21 00 005 в с. Красен дол - Бехчет 

Хълми Аптула, ЕГН ***, тел.***. 

На назначения член да се издаде Удостоверение. 

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 на 11.10.2019 г. на страницата на ОИК са качени 

образците на протоколи за изборите за общински съветници и кметове за 27.10.2019 г.. 

Протоколите се свалиха и се направиха справки в съдържанието им относно  

номера, политически партии и коалиции, и кандидати. Не се установиха грешки при 

съставянето.  



Общинската избирателна комисия намира, че са изпълнени изисквания за 

съставяне на протоколите за местни избори на 27 октомври 2019 г., провеждани в 

Община Никола Козлево и предвид изложеното и на осн. чл. 87, ал. 1,  от ИК, Решение 

№ 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК и писмо №МИ-15-740/1/09.10.19 на ЦИК следва да се 

одобрят предпечатните образци на протоколите по видове избори. 

След като това е така 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 № 045 

Никола Козлево, 12.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатните образци на протоколи  по видове 

избори в община Никола Козлево 

След направената проверка предпечатните образци на протоколи Общинската 

избирателна комисия намира, че са изпълнени изисквания за съставяне на протоколите 

за местни избори на 27 октомври 2019 г., провеждани в Община Никола Козлево и 

предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1,  от ИК и Решение № 993-

МИ/07.09.2019 г. на ЦИК и писмо №МИ-15-740/1/09.10.19 на ЦИК следва да се одобрят 

предпечатните образци на протоколите по видове избори. 

С оглед изложеното и на основание чл.87 ал.1 от ИК и Решение № 993-

МИ/07.09.2019 г. на ЦИК ОИК – Никола Козлево  

Р Е Ш И: 

1. Одобрява предпечатните образци на протоколи по видове избори в община 

Никола Козлево.  

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.4 от дневния ред 

Председателят докладва, че с писмо вх. № 37-00-88 от 12.10.2019 г. е постъпило  

предложение заедно с изискуемите документи за назначаване на  ПСИК и определяне 

на номер. 

Документите бяха предоставени на членовете на комисията и след като се 

запознаха с тях, същите прецениха, че постъпилото предложение е правилно. На 

територията на общината са постъпили общо 14 заявления за гласуване в ПСИК, като 

във нито едно населено място не са подадени десет и над десет заявления за гласуване, 

за да са налице условия за назначаване на ПСИК за съответното населено място, но са 

налице условията за назначаване на една ПСИК за района на ОИК-Никола Козлево.  

След направените разисквания се прие, че са налице изискванията на чл.37 ал.1, 

чл.87 ал1, т.5 и чл.90 ал.1 от ИК и Решение  № 935-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК и следва 

да се назначи ПСИК и се утвърди нейния номер 272100 014. На следващо място с оглед 

на броя заявления, подадени за гласуване в подвижна секционна избирателна комисия, 

състава на комисията следва да е от пет членове. 

Въз основа на чл.92 ал.6 от ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 година на 

ЦИК, квотите на представителство в комисията да са както следва:  

- за ПП „ГЕРБ“, за КП „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за ПП „ Движение за права и 

свободи-ДПС“ , за коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“ и за ПП ВОЛЯ– по едно място. 

 

Ръководните длъжности следва да се разпределят между за ПП ГЕРБ, коалиция 

БСП за България и коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“ 

 

След като това е така 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 № 046 

Никола Козлево, 12.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Назначаване на ПСИК и утвърждаване на номера и. Определяне на 

броя на членовете, разпределение на квотите на участие на парламентарно 

представените политически партии и коалиции и ръководните длъжности в подвижна 

секционна избирателна комисия 



Постъпило е писмо № 37-00-88 ОТ 12.10.2019 г. на общинска администрация 

при Община Никола Козлево във връзка с чл. 90, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ИК, относно 

наличие на необходимия брой заявления за гласуване в подвижна избирателна секция и 

необходимостта от назначаване на ПСИК на територията на общината. От писмото е 

видно, че към 17.00 часа на 12.10.2019 г. за постъпили 14 бр. заявления. След като това 

е така, то следва в изпълнение на т.8 от  Решение  № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК 

следва да се назначи една ПСИК и определи № 2721000014. Въз основа на чл.92 ал.6 от 

ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 година на ЦИК следва да се определят и квотите 

на представителство в комисията. 

Поради изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5  във връзка с чл. 90, ал. 1 и 

чл. 37, ал. 1 от ИК, Решение  № 935-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, и чл.92 ал.6 от ИК и  

Решение № 1029-МИ/10.09.2019 година на ЦИК  ОИК – Никола Козлево  

Р Е Ш И: 

1. Назначава подвижна секционна избирателна комисия и утвърждава нейният 

номер 27 21 000 014 за изборите за общински съветници и за кметове на 

27.10.2019 г. 

2. Определя квотите на представителство в комисията да са както следва:  

- за ПП „ГЕРБ“, за КП „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за ПП „ Движение за права и 

свободи-ДПС“ , за коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“ и за ПП ВОЛЯ– по едно място. 

 

Ръководните длъжности следва да се разпределят между за ПП „ГЕРБ, КП“ БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ“  и  коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“. 

 

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.5 от дневния ред 

Председателят докладва писмо №МИ-05-25/11.10.2019 г. на ЦИК с което се 

определя графика на обучение на ОИК .  

Предлага да се проведе обучение на СИК община Никола Козлево на 19.10.2019 

г. от 10.30 часа в салона на читалището. Обучението да се проведе от състав на ОИК. За 

отговорник на обучението се определя председателя и секретаря на ОИК, които ще 

определят лекторите на обучението. 

След направените 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 № 047 

Никола Козлево, 12.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на  СИК в изборен район 

община Никола Козлево 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 от ИК ОИК Никола Козлево  

    Р  Е  Ш  И 

1. Определя да се проведе обучение от  ОИК Никола Козлево на членовете на 

СИК в изборен район община Никола Козлево на 19.10.2019 г. от 10.30.часа в 

салона на читалище „Пробуда 1906“ с.Никола Козлево 

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) 


