
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

     НИКОЛА КОЗЛЕВО 

ПРОТОКОЛ  

№ 013/23.10.2019 г. 

Днес, 23.10.2019 г. в с. Никола Козлево, обл. Шумен от 14:30 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 присъства:  Галя Цвяткова Янчева;   

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

присъствието на 10  члена и наличие на кворум. 

Председателят на комисията запозна присъстващите с проекта за дневен ред, като 

след гласуване единодушно беше приет следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

• Определяне на представители на ОИК – Никола Козлево да предадат на ЦИК 

документите от изборния ден  в изпълнение на Методически указания приети с 

Решение №1112 от 16.09.2019 г. на ЦИК 

По т.1 Председателят докладва, че според Методически указания приети с Решение 

№1112 от 16.09.2019 г. на ЦИК следва да се определят представители на ОИК, които да 

бъдат и упълномощени да предадат на ЦИК изискуемите документи от проведените 

избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и ги упълномощи да подпишат 

приемо предавателните протоколи и други документи удостоверяващи предаването. 

Методическите указания  бяха предоставени на членовете на комисията и след като 

се запознаха с тях, същите прецениха, че следва да се определят за предаване на 

документите Илиян Илиев – заместник председател на ОИК с ЕГН ***, и тел 0888142765, 

Афизе Сабахгил – секретар на ОИК с ЕГН ***, тел 0889907248 и Йорданка Христова член 

на ОИК с ЕГН ***, тел 0889242457. 

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

т.27, и чл.457 от ИК и ОИК следва да вземе решение с което се определят представители 

за предаване на документите визирани в чл.457 ал.1 и ал.2 от ИК. 



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, Бюлент Мустафа Юмер,  Йорданка Димитрова 

Христова, Илхан Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова); гласували „ПРОТИВ“ – 

няма, поради което ОИК  Никола Козлево взе следното: 

   РЕШЕНИЕ № 057 

Никола Козлево, 23.10.2019 г. 

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

документите от провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 

г. предвидени в чл.457 ал.1 и ал.2 от ИК  . 

Във връзка с постъпило писмо № МИ-15-1081/23.10.19 на ЦИК, методически 

указания приети с решение №1112 от 016.09.2019 г. На ЦИК, и на  основание чл. 87, ал. 1, 

т.27 от ИК, и чл.457 от ИК  ОИК – Никола Козлево  

 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ членовете на ОИК – Никола Козлево Илиян Илиев – заместник 

председател на ОИК с ЕГН ***, с тел. 0888142765, Афизе Сабахгил – секретар на ОИК с 

ЕГН *** с тел. 0889907248 и Йорданка Христова член на ОИК с ЕГН *** и тел. 

0889242457 за предаване на документите от провеждане на изборите за общински 

съветници и кметове на 27.10.2019 г. предвидени в чл.457 ал.1 и ал.2 от ИК  . 

УПЪЛНОМОЩАВА членовете на ОИК – Никола Козлево – Илиян Илиев – 

заместник председател на ОИК с ЕГН *** с тел. 0888142765, Афизе Сабахгил – секретар 

на ОИК с ЕГН *** с тел. 0889907248 и Йорданка Христова член на ОИК с ЕГН *** и тел. 

0889242457 да подпишат приемо-предавателния протокол за предаване на документите от 

провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. предвидени в 

чл.457 ал.1 и ал.2 от ИК  . 

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 14:50 ч. заседанието беше закрито. 

 

Председател: ________(П)_________   Секретар:  _______(П)__________ 

       (М.Парталозов)             (Афизе Сабахгил) 


