
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 58 

На 30.05.2022 г. се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия в община  Дулово при следния 

Д н е в е н    р е д: 

1. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна 

комисия в община Дулово за участие в частични местни избори за кметове на 

03.07.2022 г.  

 Докладва: Стелиян Тотев – председател 

2. Определяне на срок за подаване на предложения за регистрация в ОИК на 

кандидатите в частични местни избори за кметове на 03.07.2022 г.  

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

3. Разпределение на функциите между членовете на Общинска избирателна 

комисия в община Дулово, график за дежурства. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

4. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни) на територията на община Дулово, при произвеждане на частични 

местни избори за кметове на 03.07.2022 г. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

ПРИСЪСТВАХА: Стелиян Иванов Тотев, Денислава Миленова Маркова, Стоянка 

Иванова Господинова-Георгиева, Илхан Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман 

Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров , Шенер Адил Вели, Маргарита 

Георгиева Ранчева, Иван Донев Йорданов, Галин Иванов Господинов, Евдоким 

Гергов Спасов 



ОТСЪСТВАХА: Миглена Костова Иванова, Вельо Георгиев Михайлов 

 При наличието на необходимото мнозинство, съгл. чл. 85, ал.3 от ИК 

заседанието бе открито в 10:00 ч. и председателствано от господин Стелиян Тотев 

– председател на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Добър ден колеги, за днешното заседание уведомих всеки от 

вас лично, по телефона и с обявен на 30.05.2022 г. на сайта на комисията проект 

за дневен ред и съобщение. Имате ли възражения, предложения, въпроси по 

предложения дневен ред? Щом сме единодушни, предлагам да преминем към 

разглеждане на първа точка. Запознати сте с проекта на решение, има ли 

становища? Ако няма, моля процедура по гласуване на точка 1 от дневния ред. 

Гласували 11 брой членове на ОИК Дулово: за – 11 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Илхан 

Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров , 

Шенер Адил Вели, Маргарита Георгиева Ранчева, Иван Донев Йорданов, Галин 

Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов), 

против –няма  

Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл.85, ал. 4 от ИК, ОИК 

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 244: 

1. Началната дата за подаване на документи за регистрация в ОИК на партии 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в нови 

частични местни избори за кметове на 03 юли 2022 г. е 15,00 

часа на 30.05.2022 г. 

2. Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК на партии 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие нови 

частични местни избори за кметове на 03 юли 2022 г. е 17,00 часа на 02.06. 

2022 г.; 

3. Партиите и коалициите подават документи за регистрация в ОИК Дулово, 

след като са регистрирани в ЦИК; 

4. Местните коалиции се образуват само от регистрираните в ЦИК партии и 

коалиции; 



5. Партиите и коалициите представят в ОИК, в срока по т.1 заявление по 

образец Приложение № 42-МИ-НЧ, ведно с документите по чл.147, ал.5 от 

ИК; 

6. Местните коалиции представят в ОИК, в срока по т.1 заявление по образец 

Приложение № 43-МИ-НЧ, ведно с документите по чл.148, ал.5 от ИК; 

7. За всеки отделен вид избор се (общински съветници, кмет на община, кмет 

на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на 

кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички 

кметства, за които се иска регистрация в ОИК. 

8. Инициативните комитети представят в ОИК, в срока по т.2 заявление по 

образец Приложение № 53-МИ-НЧ, ведно с документите по чл.153, ал.4 от 

ИК; 

9. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа, в 

седалището на ОИК, находящо се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 

18, ет.2, зала 13; 

10. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти 

или несъответствия, ОИК Дулово дава незабавно указания за 

отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от 

крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 02.06.2022 г. 

11. Приема Приложение № 1, съдържащо подробни указания във вр. с 

регистрацията в ОИК и документите, които следва да се приложат към 

съответните заявления. 

Решението на ОИК Дулово подлежи на оспорване в тридневен срок от 

обявяването му пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК. 

Преминаваме към точка втора - Въпроси, мнения? Моля процедура по гласуване. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

 Гласували 11 брой членове на ОИК Дулово: за –11 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Илхан 

Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров , 



Шенер Адил Вели, Маргарита Георгиева Ранчева, Иван Донев Йорданов, Галин 

Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов),  

против – няма  

Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл.85, ал. 4 от ИК, ОИК 

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 245: 

1. Началният срок за подаване на предложения от партии, коалиции, местни 

коалиции и инициативни комитети за регистрация в ОИК на кандидатите в 

частични местни за кметове избори на 03.07.2022 г. е 00 часа на 03.06.2022 

г. 

2. Крайният срок за подаване на предложенията по т.1 е 17,00 часа на 

07.06.2022 г. 

3. Предложенията за регистрация в ОИК на кандидатите в частични местни 

избори за кметове на 03.07.2022 г., се подават от вече регистрирани в ОИК 

Дулово партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети; 

4. В срока по т.2 до ОИК се подават предложение по образец ведно с 

изискуемите по чл. 414, ал. 1 от ИК документи., както следва: 

• Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация 

на кандидатска листа за кмет на община/кметство - Приложение № 62-

МИ-НЧ от изборните книжа 

Предложението се представя на хартиен и технически носител във формат 

ексел. За всеки отделен вид избор/общински съветник, кмет на община и кмет на 

кметство/ се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се 

подава едно общо предложение, като се вписват кметствата. 

  

• Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим 

кандидат - Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа, подписано от 

представляващия ИК. 

 



Към предложенията се прилагат: 

1.) заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен 

да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или 

инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 

413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа). 

2.) Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват 

партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, 

в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. 

3.) Списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат 

се предава в структуриран електронен вид, съгласно Решение № 1840-

МИ/16.07.2020 г. на ЦИК. 

5. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа, в 

седалището на ОИК, находящо се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 

18, ет. 2, зала 13; 

6. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти 

или несъответствия, ОИК Дулово дава незабавно указания за 

отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от 

крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 07.06.2022 г. 

Решението на ОИК Дулово подлежи на оспорване в тридневен срок от 

обявяването му пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК. 

Преминаваме към точка трета - Въпроси, мнения? Моля процедура по гласуване. 

Гласували 11 брой членове на ОИК Дулово: за – 11 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Илхан 

Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров , 

Шенер Адил Вели, Маргарита Георгиева Ранчева, Иван Донев Йорданов, Галин 

Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов),  

против – няма 

 



Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл.85, ал. 4 от ИК, ОИК 

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 246: 

1. Приема следното разпределение на функциите, които ОИК Дулово 

изпълнява, между състава на комисията, както следва: 

• Лица отговарящи за приема на документи, регистрация, издаване на 

удостоверения и вписване в съответния публичен регистър на партии, 

коалиции от партии, инициативни комитети и местни коалиции за участие 

в частични местни избори за кметове на 03.07.2022 г., вкл. поддържане на 

регистрите за кандидатските листи за всеки вид избор. 

• Лица отговарящи за постъпите в ОИК-Дулово жалби и сигнали, в това 

число извършващи проверка приключила с констатации по съставен от тях 

протокол, докладват на ОИК-Дулово за всяка жалба и/или сигнал, ведно с 

изготвен проект на решение/трима предложени от различни политически 

партии/, вписване в електронния публичен регистър. 

2. Лица отговарящи за регистрация и издаване на удостоверения на 

членовете на СИК, застъпници и заместващи застъпници, изготвяне и 

публикуване на списък на упълномощените представители на партиите, 

коалициите, местните коалиции и инициативните комитети. Съответно на 

разпределението, лицата от състава на ОИК Дулово приемат постъпилите 

документи в комисията, завеждат ги и ги преглеждат, изготвят проект на 

решение /вкл. когато е необходимо да бъдат дадени указания за 

отстраняване на непълноти или несъответствия/, извършват вписвания в 

съответния регистър незабавно след обявяване на решението на ОИК 

Дулово. 

3. Членовете на ОИК Дулово са взаимно заменяеми по отношение на 

функциите, които изпълняват в частични местни избори на 03.07.2022 г. 

4. Приема седмичен график за дежурства на членовете на ОИК Дулово. 

 Решението на ОИК Дулово подлежи на оспорване в тридневен срок от 

обявяването му пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК. 

Преминаваме към точка четвърта - Ако няма въпроси, моля процедура по 

гласуване. 



Гласували 11 брой членове на ОИК Дулово: за – 11 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Илхан 

Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров , 

Шенер Адил Вели, Маргарита Георгиева Ранчева, Иван Донев Йорданов, Галин 

Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов), 

 против – няма 

Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл.85, ал. 4 от ИК, ОИК 

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 246: 

1. Определя броят на членовете на всяка една секционна избирателна комисия 

(без подвижни) на територията на община Дулово при произвеждане на 

частични местни избори за кметове на 03.07.2022 г., да бъде от 9 членове, 

включително председател, заместник-председател и секретар за секции с 

над 500 избиратели, 7 членове, включително председател, заместник-

председател и секретар за секции с до 500 избиратели, както следва : 

  

  

Решението на ОИК Дулово подлежи на оспорване в тридневен срок от 

обявяването му пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК. 

Уважаеми колеги, изчерпахме дневния ред за днешното заседание. 

Съгласно гласуваните решения, ще ги оповестим по предвидения ред.  

Закривам заседанието. (Закрито в 10:30 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР:  
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