
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

     НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 012/22.10.2019 г. 

Днес, 22.10.2019 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, Галя Цвяткова Янчева,  

Галина Василева Маринова, Пенка Христова Тончева, Бюлент Мустафа Юмер, Йорданка 

Димитрова Христова,  Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова. 

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

присъствието на 11 (единадесет) 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. Определяне на 2 (двама) члена за обработка на документи за СИК на 24 и 

25.10.2019 г., заедно с предаване на общината. 

3. Определяне на 2 (двама) члена на ОИК - Никола Козлево за приемане и 

предаване на сгрешени протоколи от СИК в изборния ден. 

4. Ред и начин за обучение на ръководствата на СИК на 23.10.2019 г. от 17:30 ч. в 

залата на Народно читалище „Пробуда - 1906“, с. Никола Козлево. 

5. Разни. 

 

По т.1 Председателят докладва, че до часа на заседанието на ОИК не са 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, че с оглед подготовката на изборните книжа и 

бюлетините за предаване СИК/ПСИК и самото предаване на 26.10.2019 г. е необходимо да 

се определят двама представители от ОИК. 

След направените разисквания се определят Илхан Ибрям Хюсеин с ЕГН ***, тел. 

за контакт 0879008468 и Диана Янчева Димитрова с ЕГН ***, тел. за контакт 0898546725 

да подготвят изборните книжа и бюлетините за предаване и ги упълномощава да предадат 

по график, съгласуван с общинска администрация Никола Козлево на СИК/ПСИК, както и 

подписват  приемо-предавателния протокол. 

 

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

ИК. 

С оглед изложеното се премина в режим на поименно гласуване със „ЗА“ – 11 

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

Осман Сабахгил, Галя Цвяткова Янчева, Галина Василева Маринова, 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 № 053 

Никола Козлево, 22.10.2019 г. 

ОТНОСНО: определяне на представители от ОИК за подготовка на изборните 

книжа и бюлетини и предаването им на СИК/ПСИК. 

Във връзка с Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., и на  основание чл. 87, ал. 1, от 

ИК, ОИК – Никола Козлево  

 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ членовете на ОИК – Никола Козлево – Илхан Ибрям Хюсеин с 

ЕГН***, тел. за контакт 0879008468 и Диана Янчева Димитрова с ЕГН***, тел. за контакт 

0898546725 да подготвят изборните книжа и бюлетините за предаване на СИК/ПСИК на 

24 и 25.10.2019г. и за предаване на изборните книжа и бюлетините на СИК/ПСИК на 

26.10.2019 г. . 

УПЪЛНОМОЩАВА членовете на ОИК – Никола Козлево – Илхан Ибрям Хюсеин 

с ЕГН***, тел. за контакт 0879008468 и Диана Янчева Димитрова с ЕГН***, тел. за 

контакт 0898546725 да подписват приемо-предавателните протоколи за получаване и 

предаване на  изборните книжа и бюлетините . 



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

приемането му пред Централната 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. 3 от Дневния ред. Председателят докладва Решение №1180-МИ от 24.09.2019 

г. относно предаване на сгрешен при попълването му протокол и получаване на нов 

протокол. С решението се указва да се определи един човек. Председателят предлага да се 

определят двама члена на ОИК от различни политически сили и това да са Илхан Ибрям 

Хюсеин с ЕГН***, тел. за контакт 0879008468  и Стефан Иванов Стефанов  с ЕГН***, тел. 

за контакт 0887784254. 

След направените разисквания се прие да се определят за двама члена на ОИК 

Никола Козлево за приемане на сгрешен протокол при попълването му с резултатите от 

гласуването и за предаване на нов протокол на СИК/ПСИК в изборния ден, а именно 

Илхан Ибрям Хюсеин с ЕГН***, тел. за контакт 0879008468 и Стефан Иванов Стефанов  с 

ЕГН***, тел. за контакт 0887784254. 

След като това е така се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ - 11 

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

Осман Сабахгил, :  Галя Цвяткова Янчева;  Галина Василева Маринова, 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 № 054 

Никола Козлево, 22.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Никола Козлево за приемане на 

сгрешен протокол при попълването му с резултатите от гласуването и за предаване на нов 

протокол на СИК/ПСИК в изборния ден  

Общинската избирателна комисия намира, че следва в изпълнение на указанията на 

ЦИК следва да се определят двама члена на ОИК приемане на сгрешен протокол при 

попълването му с резултатите от гласуването и за предаване на нов протокол на 

СИК/ПСИК  в  деня на местни избори на 27 октомври 2019 г., провеждани в Община 

Никола Козлево, а именно; Илхан Ибрям Хюсеин с ЕГН***, тел. за контакт 0879008468 и 

Стефан Иванов Стефанов  с ЕГН***, тел. за контакт 0887784254. 



С оглед изложеното и  на осн. чл. 87, ал.1 от ИК,  от ИК и Решение № 1180-

МИ/24.09.2019 г. на ЦИК ОИК – Никола Козлево  

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ членовете на ОИК – Никола Козлево – Илхан Ибрям Хюсеин с 

ЕГН***, тел. за контакт 0879008468 и Стефан Иванов Стефанов  с ЕГН***, тел. за контакт 

0887784254. за приемане на сгрешен протокол при попълването му с резултатите от 

гласуването и за предаване на нов протокол на СИК/ПСИК  в  деня на провеждане на 

изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 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.4 от дневния ред. Към точка разни да се включи; 

Председателят докладва, че с оглед правилното протичане на изборния ден, като се 

обърне особено внимание на попълването на протоколите с резултатите от гласуването в 

изборния ден следва да се проведе допълнително обучение на ръководството на 

СИК/ПСИК на 23.10.2019 г.  

След направените разисквания ОИК реши, че следва да се проведе допълнително 

обучение на СИК/ПСИК на 23.10.2019 г. , като се обърне особено внимание на попълване 

на протоколите с резултатите от гласуването.  

След като това е така се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ - 11 

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

Осман Сабахгил, :  Галя Цвяткова Янчева;  Галина Василева Маринова, 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 № 055 

Никола Козлево, 22.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Обучение на ръководствата на СИК/ПСИК. 

Общинската избирателна комисия намира, че следва в изпълнение на указанията на 

ЦИК и с оглед правилното протичане на изборния ден да се проведе допълнително 

обучение на ръководствата на СИК/ПСИК на 23.10.2019 г.   

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, от ИК, ОИК – Никола Козлево  

 

 



Р Е Ш И: 

Определя да се проведе обучение от  ОИК Никола Козлево на ръководствата на 

СИК/ПСИК 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. 

В точка Разни Председателя докладва че е на 21.10.2019 г. с вх. № 109 е постъпил 

сигнал от Катилиян Костадинов, упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“ че в 

СИК№272100012 в с.Цани Гинчево е допуснато да се назначат две сестри; Иванка 

Димитрова Иванова и Йорданка Димитрова Ракич. Първата е от коалиция БСП за 

България, а втората от ПП „Воля“.  Председателят излага, че след като това е така то 

назначаването противоречи на чл.96 във връзка Чл.66 от ИК и тази несъвместимост следва 

да се отстрани. Предлага да се даде срок на политическите сили издигнали тези 

кандидатури до 17.00 часа на 24.10.2019 г. да постигнат съгласие и направят 

необходимите предложения  за промени в СИК. Следва да се уведомят, че в този срок не 

постъпят предложение на заседание на комисията ще се вземе решение за извършване на 

промените. 

След направените разисквания ОИК счита, че следва да даде срок на политическите 

сили, чиито членове на СИК са в условията на несъвместимост – сестри, да предложат 

промени в състава на СИК. 

Поради изложеното  се премина в режим се премина в режим на поименно 

гласуване. С „ЗА“ - 11 Михаил Костов Парталозов, Илиян  Тодоров Илиев, Стефан 

Иванов Стефанов, Афизе Осман Сабахгил, :  Галя Цвяткова Янчева;  Галина Василева 

Маринова, 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 № 056 

Никола Козлево, 22.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Сигнал вх.№109/21.10.2019 г. от Катилиян Костадинов, упълномощен 

представител на ПП“ГЕРБ“ и Промени в СИК № 272100012 с.Цани Гинчево 

 

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

     Р  Е  Ш  И 



 Дава срок до 17.00 часа на 24.10.2019 г. да постигнат съгласие и се направят 

необходимите предложения  за промени в СИК  №272100012 с.Цани Гинчево на коалиция 

БСП за България и ПП „Воля“. 

 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) 


