
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА 
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ПРОТОКОЛ  

№ 014/24.10.2019 г. 

Днес, 24.10.2019 г. в с. Никола Козлево, обл. Шумен от 17:00 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, Галя Цвяткова Янчева, 

Пенка Христова Тончева, Бюлент Мустафа Юмер, Йорданка Димитрова Христова,  Илхан 

Ибрям Хюсеин и Диана Янчева Димитрова). 

На заседанието не присъства:   

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: 

• Регистриране на Застъпници на политически партии и коалиции;  

• Смяна състав на СИК; 

• Разни.  

По т.1 Председателят докладва, че до часа на заседанието на ОИК е постъпило 

заявления по образец за регистрация на застъпници на политическа партия „Движение за 

права и свободи“  за участие в изборите на 27.10.2019 г. 

Председателят докладва, че е постъпило заявление от ПП „Движение за права и 
свободи“ за регистрация  на тринадесет застъпници за участие в местните избори в 
Община Никола Козлево, насрочени на 27 октомври 2019 година вх. № 119 от 24.10.2015г. 

Във връзка с това след поименно гласуване с единадесет гласа „ЗА“ ОИК – Никола 
Козлево взе следното решение: 
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С оглед изложеното се премина в режим на поименно гласуване. С „ЗА“ - 11 

(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); гласували „ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК  

Никола Козлево взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 58 
Никола Козлево, 24. 10. 2019 г. 

 
ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение 

за права и свободи“. 
 
С вх. № 119 от 24.10.2019г. в ОИК – Никола Козлево е постъпило заявление от     ПП 

„Движение за права и свободи“ за регистрация  на тринадесет застъпници за участие в 
местните избори в Община Никола Козлево, насрочени на 27 октомври 2019 година. 

След извършена проверка ОИК – Никола Козлево констатира, че за всички 
застъпници на ПП „Движение за права и свободи“са изпълнени изискванията на чл. 117 и 
118 от ИК. 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117,     чл. 
118, чл. 122, ал. 1 от ИК и Решение №1080 -МИ/12.09.2019г. на ЦИК, ОИК – Никола 
Козлево  

Р Е Ш И: 
1. Регистрира тринадесет застъпници на ПП „Движение за права и свободи “, 

съгласно приложение към настоящото решение. 
2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 
3. Публикува на интернет страницата на ОИК – Никола Козлево, регистрираните 

застъпници на ПП „Движение за права и свободи“ в публичен регистър на застъпниците 
по кандидатски листи. 

 
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.2 1.Председателят докладва заявление вх.№108 от 21.10.2019 г. на 

упълномощения представител на ПП Движение за права и свободи – община Никола 

Козлево с което желае извършване на промяна в състава на СИК №272100009 в с.Пет 

могили, като на мястото на Юмюгюл Сюлейман Славова за член на комисията бъде 

вписан Кабил Халит Осман. 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“ - 11 

(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); гласували „ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК  

Никола Козлево взе следното: 

   РЕШЕНИЕ № 059 

Никола Козлево, 24.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 27 21 00 009 в с. Пет могили. 

Постъпило е предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за промяна в 
състава на секционна избирателна комисия № 27 21 00 009 в с. Пет могили, като на 
мястото на Юмюгюл Сюлейман Славова бъде назначен Кабил Халит Осман. 

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 Юмюгюл Сюлейман Славова, ЕГН 8704108797, като член на СИК № 
27 21 00 009 в с. Пет могили и анулира издаденото удостоверение. 

Назначава за член на СИК № 27 21 00 009 в с. Пет могили - Кабил Халит Осман, 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. 

2. Председателят докладва заявление вх.№116 от 23.10.2019 г. на упълномощения 

представител на Коалиция БСП за България – община Никола Козлево с което желае 

извършване на промяна в състава на СИК №272100012 в с.Цани Гинчево, като на мястото 

на Иванка Димитрова Иванова за председател на комисията бъде вписан Иван Георгиев 

Добрев. 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“ - 11 

(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); гласували „ПРОТИВ“ – няма, поради което ОИК  

Никола Козлево взе следното: 

   РЕШЕНИЕ № 060 

Никола Козлево, 24.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 27 21 00 012 в с. Цани Гинчево. 

Постъпило е предложение Коалиция БСП за България – община Никола Козлево с 

което желае извършване на промяна в състава на СИК №272100012 в с.Цани Гинчево, 

като на мястото на Иванка Димитрова Иванова за член на комисията бъде вписан Иван 

Георгиев Добрев.. 

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 Иванка Димитрова Иванова, ЕГН 6308227939, като председател на 
СИК № 27 21 00 012 в с. Цани Гинчево и анулира издаденото удостоверение. 

Назначава за председател на СИК № 27 21 00 012 в с. Цани Гинчево Иван Георгиев 

Добрев, ЕГН ………, тел. ……... 

На назначения председател 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. 

 
 В изпълнение на Указание на ЦИК дадени с писмо с № МИ-15-1064/22.10.2019 г. 

да се публикува на интернет страницата на ОИК – Никола Козлево, тел. номер: 05328 2178 

за приемане на сигнали в изборния ден.  
 

Поради изчерпване на Дневния ред в 17:50 ч. заседанието беше закрито. 

 

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

        (М. Парталозов)              (Афизе Сабахгил) 


