
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 63 

На 29.06.2022 г. се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия в община  Дулово при следния 

Д н е в е н    р е д: 

1. Допълнение към решение № 260-МИ от 20.06.2022 г. 

 Докладва: Стелиян Тотев – председател 

2. Утвърждаване на часът за предаване на изборни книжа  и материали, машина 

за гласуване и бюлетини на СИК в община Дулово на 02.07.2022 г. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

3. Определяне на помещение/зала за приемане на изборните книжа и материали в 

нови изборите за кметове, насрочени на 03.07.2022 г. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

4. Определяне на член от състава на ОИК Дулово, който заедно с длъжностно 

лице от общинска администрация Дулово да предаде бюлетините, машина за 

гласуване, изборните книжа и материали на секционната избирателна комисия в 

избирателен район Дулово /1910/, за произвеждането на нови частични избори за 

кмет на кметство на 03 юли 2022 г. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

5. Определяне на членове от ОИК Дулово, които да предадат протоколи, 

машината за гласуване, изборните книжа и материали от секционната 

избирателна комисия и общинска избирателна комисия, след произвеждането на 

нови частични избори за кмет на кметство на 03 юли 2022 г. на Централна 

избирателна комисия. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 



6. Определяне и упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия 

в община Дулово за предаване на „Плик № 1 - МИ – Списъци на СИК №…” за 

СИК, с книжата в тях за проверка в ТЗ на ГРАО. 

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 29.06.2022 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 № 263: 

1. Допълва към решение № 260-МИ от 20.06.2022 г. на ОИК Дулово като 

добавя и машина за гласуване. 

2. Решение №260-МИ от 20.06.2022 г. на ОИК Дулово, придобива следния 

окончателен вид: 

   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, машина за гласуване 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 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 № 264: 

1. Утвърждаване на часът за предаване на изборни книжа и материали, машина 

за гласуване и бюлетини на СИК в община Дулово на 02.07.2022 г. от 16:30 

часа. 

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 № 265: 

1. Определя работното помещение на ОИК Дулово - зала 13, на ет. 2 

находяща се в сградата на община Дулово за помещение, в което да се 

извърши приемане на изборните книжа и материали от СИК, след 

приключване на изборния ден на 03.07.2022 г. 

2. Определя зала 13, на ет. 2 находяща се в сградата на община Дулово за 

помещение, в което да се извърши приемане на изборните книжа и 

материали от СИК при произвеждане на втори тур, в случай, че такъв бъде 

насрочен. 

 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 - 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 № 266: 

 1. Определя и Упълномощава Илхан Етем Ахмед, ЕГН ----- - секретар на ОИК 

Дулово, който да предаде машината за гласуване, изборните книжа и материали 

на членовете на СИК на територията на избирателен район 1910 - община 

Дулово за произвеждането на новите частични избори за кмет на кметство на 03 

юли 2022 г., както и да подписва приемо-предавателните протоколи за машината 

за гласуване, изборните книжа и материали и да удостоверява върху 

удостоверенията на членове на СИК явяването им за предаване и приемане на 

хартиените бюлетини и изборните книжа. 

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 пета - 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 № 267: 

    1. Определя и упълномощава: Стелиян Иванов Тотев, ЕГН: ---- – председател 

на ОИК Дулово, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева  ЕГН: ------ - зам. 

председател на ОИК Дулово и Илхан Етем Ахмед, ЕГН: ----- – секретар на ОИК 

Дулово, за лица които да предадат на ЦИК машина за гласуване, екземпляри от 



протоколите на ОИК Дулово и секционната избирателна комисия с резултатите 

от произведените в изборен район 1910 в нови частични избори за кмет на 

кметство на 03 юли 2022 г., както и копията на разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК 

и други изборни книжа, регистриращи резултатите от изборите на 03.07.2022 г. 

от СИК и от ОИК Дулово на Централна избирателна комисия, както и да 

подписват приемо-предавателните протоколи за изборните книжа и материали. 

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 шеста - 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 № 268: 

1. Определя и упълномощава Денислава Миленова Маркова /зам. председател/ с 

ЕГН -----, Шенер Адил Вели /член/ с ЕГН ---- и Тодор Красимиров Петров /член/ 

с ЕГН ---- от състава на ОИК Дулово, да предадат на Териториалното звено на 

ГД „ГРАО“ - Силистра пликовете получени от СИК на първи тур на изборите на 

03.07.2022 г. с надпис „Плик № 1  - МИ – Списъци на СИК №…”, със 

съдържащите се в тях книжа за проверка. 

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:  

 


