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ПРОТОКОЛ  

№ 017/27.10.2019 г. 

Днес, 27.10.2019 г. в с. Никола Козлево, обл. Шумен от 13:00 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). 

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. Жалба за нарушение на изборния процес. 

Председателят докладва, че е постъпила жалба вх. №124/26.10.2019 г. от Гюнай 

Бехчет Реджеб от с. Вълнари, в която излага, че срещу избирателна секция № 2 в с. 

Вълнари е поставен билборд на ПП “ГЕРБ“. Моли да се предприемат мерки за 

премахването му. 

Във връзка с подадената жалба за проверка на място са изпратени Илиян Тодоров 

Илиев – зам. председател на ОИК и Бюлент Мустафа Юмер – член на ОИК в 07:15 ч., 

където установяват наличието на голям билборд на кандидата за общински кмет Ешреф 

Вели Реджеб, поставен на стената на къща. Билбордът е с лице към двете изборни секции, 

поставен е с разрешението на собственика. Същият отказва да го премахне, като се 

аргументира, че според GPS разстоянието е 61 метра. 

След като това е така, то ОИК Никола Козлево приема, че не е налице нарушение 

на изборния процес и жалбата следва да се остави без уважение. 
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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 № 065 

Никола Козлево, 26. 10. 2019 г. 

 

ОТНОСНО: Жалба от Гюнай Бехчет Реджеб от с. Вълнари. 

 

 Постъпила е жалба вх. №124/26.10.2019 г. от Гюнай Бехчет Реджеб от с. Вълнари, в 

която излага, че срещу избирателна секция № 2 в с.Вълнари е поставен билборд на ПП 

“ГЕРБ“. Моли да се предприемат мерки за премахването му. 

 

Във връзка с подадена ЖАЛБА за проверка на място са изпратени Илиян Тодоров 

Илиев – зам. председател на ОИК и Бюлент Мустафа Юмер – член на ОИК в 07:15 ч, 

където установяват наличието на голям билборд на кандидата за общински кмет Ешреф 

Вели Реджеб, поставен на стената на къща. Билбордът е с лице към двете изборни секции, 

поставен е с разрешението на собственика. Същият отказва да го премахне, като се 

аргументира, че според GPS разстоянието е 61 метра. 

След като това е така, то ОИК Никола Козлево приема, че не е налице нарушение 

на изборния процес и жалбата следва да се остави без уважение. 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК – Никола 

Козлево  

Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение жалба вх. № 124 от 26.10.2019 г. на Гюнай Бехчет Реджеб от с. 

Вълнари. 

 

Поради изчерпване на Дневния ред в 13:30 ч. заседанието беше закрито. 

 

Председател: ____(п)________   Секретар:  _____(п)_________ 

  (М. Парталозов)            (Афизе Сабахгил) 


