
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 61 

На 20.06.2022 г. се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия в община  Дулово при следния 

Д н е в е н    р е д: 

1. Утвърждаване образец на бюлетина за кмет на кметство с. Секулово, община 

Дулово в изборите на 03.07.2022 г. Одобряване тиража на бюлетините, в изборите 

на 03.07.2022 г. в община Дулово. 

 Докладва: Стелиян Тотев – председател 

2. Упълномощаване на членове на ОИК Дулово за приемане на отпечатаните 

хартиени бюлетини и изборни книжа, подписване на приемо-предавателни 

протоколи и съпровождане на транспортното средство, което ги превозва от 

печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) до община Дулово за 

съхранение, както и до определеното от кмета помещение. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

3. Oпределяне на техническо лице, което ще поддържа технически 

специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) в избирателните 

секции с машинно гласуване в частичния избори за кмет на кметство с. 

Секулово, община Дулово, насрочени за 3 юли 2022 г. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

ПРИСЪСТВАХА: Стелиян Иванов Тотев, Денислава Миленова Маркова, Стоянка 

Иванова Господинова-Георгиева, Илхан Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман 

Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Маргарита Георгиева Ранчева, Иван Донев 

Йорданов, Галин Иванов Господинов, Миглена Костова Иванова, Евдоким Гергов 

Спасов, Вельо Георгиев Михайлов, Тодор Красимиров Петров 

ОТСЪСТВАХА: няма  



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

заседанието бе открито в 16:00 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 20.06.2022 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 13 брой членове на ОИК Дулово: за – 13 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Илхан 

Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Маргарита 

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

Костова Иванова, Евдоким Гергов Спасов, Вельо Георгиев Михайлов, Тодор 

Красимиров Петров), 

против –няма  

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 259: 

1. Утвърждава графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 

Секулово в изборите на 03.07.2022 г.; 

2. Одобрява следния тираж на бюлетините за кмет на кметство Секулово в 

изборите на 03.07.2022 г. – 800 броя; 

3. Препис от решението да се изпрати на ЦИК и община 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 втора - Въпроси, мнения? Моля процедура по гласуване. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

 Гласували 13 брой членове на ОИК Дулово: за – 13 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Илхан 



Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Маргарита 

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

Костова Иванова, Евдоким Гергов Спасов, Вельо Георгиев Михайлов, Тодор 

Красимиров Петров),  

против – няма  

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 260: 

1. Упълномощава Тодор Красимиров Петров с  ЕГН ******* /член на ОИК 

Дулово/ и Галин Иванов Господинов с ЕГН ****** /член на ОИК Дулово/ 

със следните права: да получат отпечатаните хартиени бюлетини и 

изборните книжа във връзка с произвеждането на нови частични изборите 

за кмет на кметство на 03 юли 2022 г. от печатницата на БНБ (всяка 

печатница изпълнител); да подпишат приемо-предавателен протокол за 

получените бюлетини и изборни книжа; да съпроводят транспортното 

средство, което превозва бюлетините и изборните книжа от печатницата на 

БНБ (всяка печатница изпълнител) до Община Дулово до определеното от 

кмета помещение. 

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 13 брой членове на ОИК Дулово: за – 13 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Илхан 

Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Маргарита 

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

Костова Иванова, Евдоким Гергов Спасов, Вельо Георгиев Михайлов, Тодор 

Красимиров Петров),  

против – няма 

 

 



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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 261: 

1. ОПРЕДЕЛЯ Ангел Андонов Ангелов с ЕГН ******, тел. за контакт: ****, 

имейл-адрес: anc******.bg за техническо лице, което ще поддържа техническото 

специализирано устройство за машинно гласуване (СУМГ) в избирателна секция 

с машинно гласуване в частични избори за кмет на кметство с. Секулово, 

община Дулово, насрочени за 3 юли 2022 г. с номера 191000425, както и при 

насрочен втори тур.  

Решението да се изпрати на Кмета на община Дулово за сключване на договор с 

определеното лице и с възнаграждение, определено от ЦИК и посочено в писмо 

с изх. № ЧМИ-15-63/16.06.2022 г. за техническа поддръжка на една СУМГ. 

В срок до 12:00 ч. на 22 юни 2022 г. до ЦИК да бъде изпратено писмо по 

електронна поща, съдържащо трите имена, телефон за връзка и имейл-адрес на 

техническото лице за поддръжка на СУМГ в избирателна секция № 191000425. 

 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 16:30 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР:  

 


