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ПРОТОКОЛ  

№ 011/16.10.2019 г. 

Днес, 16.10.2019 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, Бюлент Мустафа Юмер, Йорданка Димитрова Христова,  Илхан 

Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова). 

На заседанието не присъстваха:  Галя Цвяткова Янчева и Галина Василева 

Маринова 

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

присъствието на 9 (девет) члена и наличие на кворум. 

Председателят на комисията запозна присъстващите с проекта за дневен ред, 

като след гласуване единодушно беше приет следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

• Регистриране на Застъпници на политически партии и коалиции;  

• Назначаване състав на ПСИК №272100014; 

• Одобряване на проект за мерките, позволяващи на избирателите с увредено 

зрение или затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден; 

• 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 вх.№94 от 15.10.2019 г. на Община 

Николо Козлево с което на основание чл.92, изр.2 от ИК ни изпращат документите за 

назначаване на ПСИК на територията на общината във връзка с произвеждане на 
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изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Към документите е 

представен и протокол от проведени консултации между политическите сили, подписан 

от участниците от който е видно, че е постигнато съгласие относно състава и 

разпределение на ръководните длъжности в ПСИК. 

Документите бяха предоставени на членовете на комисията и след като се 

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

регистрация състава на подвижна секционните избирателни комисии в изборите за 

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

изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 6 от ИК, чл. 90, ал. 2,  и чл.92 от ИК и 

Решение № 935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. 

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

т.6, чл.90 ал.2 и чл.92 от ИК и и Решение  № 935-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. 

С оглед изложеното се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ - 9 

(Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев, Стефан Иванов Стефанов, Афизе 

Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева, Бюлент Мустафа Юмер,  Йорданка 

Димитрова Христова, Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували 

„ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК  Никола Козлево взе следното: 

   РЕШЕНИЕ № 049 

Никола Козлево, 16.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Назначаване ПСИК №272100014 в състав от пет члена, както следва. 

Представени са документи от Община Николо Козлево с което на основание 

чл.92, изр.2 от ИК ни изпращат документите за назначаване на ПСИК на територията 

на общината във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове 

на 27.10.2019 г. Към документите е представен и протокол от проведени консултации 

между политическите сили, подписан от участниците от който е видно, че е постигнато 

съгласие относно състава и разпределение на ръководните длъжности в ПСИК. 

След проверка на документите се установи, че са налице изискванията на чл.87 

ал1, т.6, чл.90 ал.2 и чл.92 от ИК и и Решение  № 935-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК 

поради което ОИК-Никола Козлево : 

Р  Е  Ш  И 

1. Назначава ПСИК №272100014 в състав от пет члена, както следва 

Председател:   Джемил Юмер Азис, ЕГН ……………. 

Зам.-председател:   Илиан Пенев Илиев, ЕГН …………….. 

Секретар:    Нина Георгиева Костова, ЕГН ……….. 

Членове:    Айтен Мехмед Хасан, ЕГН …………… 

    Емджан Мехмед Алит, ЕГН …………… 

Резервен член:                      Галя Тодорова Захариева, ЕГН ………...                        

 



 

 Комисията встъпва в правомощията си от 16.10.2019 г. 

 

Издава удостоверения на членовете на ПСИК. 

 

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. 

 

По т. 3 от Дневния ред.  

Председателят докладва, че с оглед задължението на комисията визирано в 

чл.234 от ИК следва да се одобри на проект за мерките, позволяващи на избирателите 

с увредено зрение или затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден. 

Посочи възможността на тези избиратели въз основа на чл.235 от ИК да гласуват в 

секция определена по чл.10 ал.1 от ИК. Докладва писмо №37-00-94 от 16.10.2019 г. на 

общинска администрация Н.Козлево от която е видно, че с изключение на СИК 

272100004 – с.Каравелово, всички останали секции са с изградени рампи, или ще се 

изградят при необходимост за достъп за хора с увреждания. Докладва още, че с оглед 

броя на избирателите само в две населени места, Пет могили и Вълнари има по две 

секции, от които секциите с номер 272100003 с адрес с.Вълнари, ул."Г.Димитров"№15-

в ритуалната зала на кметството и секция номер 272100008 с адрес с.Пет могили, 

ул."Г.Димитров"№4 клуба на кметството са с рампи и в тях могат да гласуват лицата  с 

увредено зрение или затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден. В 

останалите населени места от район община  Никола Козлево в които ще се гласува 

има назначени по една СИК, за което не са необходими допълнително мерки с 

изключение на възможността за поръчка на транспорт за отвеждане до секцията.В тази 

връзка следва да се определят само посочените по-горе секции в с.Вълнари и с.Пет 

могили за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в 

предвижването за което следва да се поставят и указателни табели от общинската 

администрация. Следва в изпълнение на изискванията на чл.324 ал.2 от ИК да се 

посочи и телефон и адрес на който да се правят заявките за гласуване. Това ще е 

телефон 0533282178 и адрес с. Никола Козлево, пл."23-ти Септември" №5, ет.2, зала 

№2 ОИК. Към изборните документи на определените СИК да се приложат и Решение 

№ 953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК. Всяка поръчка(заявка) следва да отбелязва в дневник  

в който се отбелязва трите имена на лицето, което ще гласува, ЕГН и населено място. За 

изпълнение на поръчката и да се уведомява незабавно общинска администрация, 

което се отбелязва в поръчката с час на уведомяване.   

  След направените разисквания общинската избирателна комисия намира, че са 

изпълнени изисквания за одобряване на проект за мерки, позволяващи на 



избирателите с увредено зрение или затруднения в предвижването да гласуват в  деня 

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

именно; Определя СИК № 272100003 с.Вълнари с адрес  ул."Г.Димитров"№15-в 

ритуалната зала на кметството и СИК 272100008 с. Пет могили с адрес 

ул."Г.Димитров"№4 клуба на кметството за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или затруднения в предвижването и с право на глас в тези населени места; На 

подходящо място пред СИК № 272100003 с.Вълнари с адрес  ул."Г.Димитров"№15-в 

ритуалната зала на кметството и СИК 272100008 с. Пет могили с адрес 

ул."Г.Димитров"№4 клуба на кметството да се поставят указателни табели; Посочва 

телефон -  0533282178 и адрес - с. Никола Козлево, пл."23-ти Септември" №5, ет.2, зала 

№2 - ОИК Никола Козлево, като заявките следва да се приемат от 09.00 часа на 

24.10.2019 г. до 12.00 часа на 26.10.2019 г.  

Въз основа на изложеното и на осн. чл. 87, чл.234, чл.235 и чл.10 ал.1 от ИК,  от 

ИК и Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК следва да се одобрят мерки, 

позволяващи на избирателите с увредено зрение или затруднения в предвижването да 

гласуват в  деня на местни избори на 27 октомври 2019 г., провеждани в Община 

Никола Козлево. 

След като това е така се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ - 6 

(Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев, Стефан Иванов Стефанов, Афизе 

Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева, Бюлент Мустафа Юмер, Йорданка 

Димитрова Христова,  Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували 

„ПРОТИВ“ – 3. 

Афизе Сабахгил – мотиви за отрицателен вот: Във връзка с постъпило писмо от 

Общинска администрация с Вх. № 97 от 16.10.2019 г., в което е видно, че в секция 

302100003 в с. Вълнари има изградена рампа. В тази връзка смятам, че няма нужда от 

поръчка на транспорт за отвеждане до секцията. 

Йорданка Христова – мотиви за отрицателен вот: Във връзка с постъпило писмо 

от Общинска администрация с Вх. № 97 от 16.10.2019 г., в което е видно, че в секция 

302100003 в с. Вълнари има изградена рампа. В тази връзка смятам, че няма нужда от 

поръчка на транспорт за отвеждане до секцията. 

Стефан Стефанов - мотиви за отрицателен вот: Във връзка с Решение № 953-МИ 

от 04.09.2019 г. на ЦИК, т. 14 Общинска администрация уведомява ОИК за 

предприетите мерки, позволяващи на избирателя с увредено зрение или със 

затруднение с придвижването да се придвижат и да гласуват в изборния ден. Секциите 

в с. Вълнари не са посочени като секции с затруднения за избирателите писмо Изх. № 

37-00-94 от 16.10.2019 г. 

 



ОИК – Никола Козлево взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 050 

Никола Козлево, 16.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за мерките, позволяващи на избирателите с 
увредено зрение или затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден 

Общинската избирателна комисия намира, че са изпълнени изисквания за 

одобряване на проект за мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или 

затруднения в предвижването да гласуват в  деня на местни избори на 27 октомври 

2019 г., провеждани в Община Никола Козлево, а именно; Определя СИК № 272100003 

с.Вълнари с адрес  ул."Г.Димитров"№15-в ритуалната зала на кметството и СИК 

272100008 с. Пет могили с адрес ул."Г.Димитров"№4 клуба на кметството за гласуване 

на избиратели с увредено зрение или затруднения в предвижването и с право на глас в 

тези населени места; С изключение на СИК 272100004 – с.Каравелово, всички останали 

секции са с изградени рампи, или ще се изградят при необходимост за достъп за хора с 

увреждания; На подходящо място пред СИК № 272100003 с.Вълнари с адрес  

ул."Г.Димитров"№15-в ритуалната зала на кметството и СИК 272100008 с. Пет могили 

с адрес ул."Г.Димитров"№4 клуба на кметството да се поставят указателни табели; 

Посочва телефон -  0533282178 и адрес - с. Никола Козлево, пл."23-ти Септември" №5, 

ет.2, зала №2 - ОИК Никола Козлево, като заявките следва да се приемат от 09.00 часа 

на 24.10.2019 г. до 12.00 часа на 26.10.2019 г.  

С оглед изложеното и  на осн. чл. 87, чл.234, чл.235 и чл.10 ал.1 от ИК,  от ИК и 

Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК ОИК – Никола Козлево  

Р Е Ш И: 

Определя СИК № 272100003 с.Вълнари с адрес  ул."Г.Димитров"№15-в 

ритуалната зала на кметството и СИК 272100008 с. Пет могили с адрес 

ул."Г.Димитров"№4 клуба на кметството за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или затруднения в предвижването и с право на глас в тези населени места; На 

подходящо място пред СИК № 272100003 с.Вълнари с адрес  ул."Г.Димитров"№15-в 

ритуалната зала на кметството и СИК 272100008 с. Пет могили с адрес 

ул."Г.Димитров"№4 клуба на кметството да се поставят указателни табели; Посочва 

телефон -  0533282178 и адрес - с. Никола Козлево, пл."23-ти Септември" №5, ет.2, зала 

№2 - ОИК Никола Козлево, като заявките за гласуване следва да се приемат от 09.00 

часа на 21.10.2019 г. до 12.00 часа на 25.10.2019 г.  

Указва на общинска администрация при Община Никола Козлево да постави 

табели пред секциите по т.1 на които се отбелязва допълнителното им 

предназначение. 



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. Към точка разни да се включи; 

1.Председателят докладва, че с писмо вх.№ 93 от 15.10.2019 г. е постъпило  

предложение от Областния управител на Област Шумен с което определя графика за 

получаване на изборните книжа и бюлетини от Областна администрация Шумен от 

ОИК. За целта следва да се упълномощат двама члена на ОИК. Предлагам това да са - 

Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова, които да бъдат упълномощени да 

получат изборните книжа и бюлетините от областна администрация Шумен и 

подпишат приемо-предавателния протокол съгласно графика на 23.10.2019 г. от 12.30 

часа.   

След като това е така се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ - 9 

(Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев, Стефан Иванов Стефанов, Афизе 

Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева, Бюлент Мустафа Юмер, Йорданка 

Димитрова Христова,  Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували 

„ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК – Никола Козлево взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 051 

Никола Козлево, 16.10.2019 г. 

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

изборните книжа и бюлетините от областна администрация Шумен  . 

Във връзка с постъпило Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., писмо № 03-00-

73/15.10.2019 г. на Областиня управител на Област Шумен за получаване на изборните 
книжа и бюлетини  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 изборните книжа и бюлетините от Областна 

администрация Шумен и подпишат приемо-предавателния протокол съгласно графика 

на 23.10.2019 г. от 12.30 часа.   

 
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 

изборните книжа и бюлетините от областна администрация Шумен и подпишат 

приемо-предавателния протокол съгласно графика на 23.10.2019 г. от 12.30 часа.   



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

от приемането му пред Централната избирателна комисия. 

2. Председателят предлага да се допълни решение №48 от 12.10.2019 г. на ОИК 

за провеждане на 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, като допълнително ръководствата на СИК да се 

изкат на 23.10.2019 г. от 17.30 часа са обучение попълване на протоколите. 

След като това е така се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ - 9 

(Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев, Стефан Иванов Стефанов, Афизе 

Осман Сабахгил, Пенка Христова Тончева, Бюлент Мустафа Юмер, Йорданка 

Димитрова Христова,  Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували 

„ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК – Никола Козлево взе следното: 

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

 

РЕШЕНИЕ № 052 

Никола Козлево, 16.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Допълване на решение №48 от 12.10.2019 г. на ОИК за провеждане 
на обучение на СИК община Никола Козлево . 

 

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

   Р  Е  Ш  И 

 Допълва на решение №48 от 12.10.2019 г. на ОИК за провеждане на обучение на 

СИК община Никола Козлево с следния текст; Определя да се проведе обучение от  

ОИК Никола Козлево на ръководствата на СИК в изборен район община Никола 

Козлево на 23.10.2019 г. от 17.30.часа в салона на читалище "Пробуда 2009" 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 18:15 ч. заседанието беше закрито. 

 

Председател: _____(п)__________     Секретар:  ______(п)________ 

       (М.Парталозов)               (Афизе Сабахгил) 


