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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

П Р О Т О К О Л 

 № 26 

На 27.10.2019 г. се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия в община  Дулово при следния дневен ред:  

Д н е в е н    р е д: 

1. Сигнал вх. № 198/27.10.2019 г. от Дилбер Алиш за нарушения на изборния 

кодекс. 

                     Докладва : Г.Димова- председател 

ПРИСЪСТВАХА: Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова,  

Илхан Етем Ахмед, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Зюмрют 

Сюлейман Мансър-Акиф, Галин Иванов Господинов, Тодор Красимиров Петров, 

Вельо Георгиев Михайлов, Евдоким Гергов Спасов, Минчо Йорданов Йорданов, 

Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов Тотев 

ОТСЪСТВАЩИ : Иван Донев Йорданов 

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

заседанието бе открито в 13:35 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Грета Димова: Колеги във връзка с задължението ни да се 

произнесем по постъпилите жалби/сигнали в изборния ден до един час от 

завеждането им, но не по-късно от края на изборния ден  откривам заседанието. 

Запознавам ви със съдържанието на сигнала и констатациите от протокола на 

комисията по жалбите. 

При липсата на дебати се проведе процедура по гласуване по т. 1 от дневния 

ред. 

Гласували 11 членове на ОИК Дулово: за – 11 (Грета Миленова Димова, 

Денислава Миленова Маркова,  Илхан Етем Ахмед, Стоянка Иванова 

Господинова-Георгиева, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Галин Иванов 

Господинов, Тодор Красимиров Петров, Вельо Георгиев Михайлов, Евдоким 
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Гергов Спасов, Минчо Йорданов Йорданов, Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов 

Тотев). 

против –няма  

Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл. 85, ал. 4 и  на 

основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от ИК, ОИК – Дулово и Общинска 

избирателна комисия в община Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 130-МИ: 

1. Препраща сигнал вх. № 198/127.10.2019 г. от Дилбер Алиш – кандидат за 

общински съветник по компетентност на РУ на МВР – Дулово. 

2. Указва на лицето ШЕНОЛ ХАСАН СЕФЕР – упълномощен представител на 

партия Движение за права и свободи – ДПС, че същия може да присъства в 

помещенията на СИК, но няма право да се намесва в работата на секционните 

комисии и да препятства нормалното протичане на изборния ден в секцията 

3. Указва на лицето ШЕНОЛ ХАСАН СЕФЕР – упълномощен представител на 

партия Движение за права и свободи – ДПС, че членовете на секционните 

комисии са длъжностни лица по смисъла на ИК, а за заплаха на длъжностно лице 

се носи наказателна отговорност. 

     Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването 

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

 

Грета Димова: Колеги, закривам заседанието.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13:40ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР:  

 

Стенограф: 


