
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 43 

На 14.08.2020 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 адрес, телефони за контакт и приемно време на Общинска 

избирателна комисия в община Дулово.                                                                                    

Докладва: Стелиян Тотев - председател 

2. Поддържане на Регистър на дейностите по обработване по чл. 30, § 1 от 

Общия регламент относно защитата на данните – GDPR 

                              Докладва: Стелиян Тотев - председател 

3. Формирането и утвърждаването на единните номера на избирателните секции 

в община Дулово. Определянето и обявяването на номерата на изборните 

райони в общината Дулово за избор на общински съветници и за кметове и 

на 27 септември 2020 г. 

                              Докладва: Стелиян Тотев - председател 

4. 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 изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 септември 2020 г. 

                               Докладва: Стелиян Тотев – председател 

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

кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 септември 

2020 г. 

                                    Докладва: Стелиян Тотев – председател 



6. Разпределение на функциите между членовете на Общинска избирателна 

комисия в община Дулово, график за дежурства. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

 

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

подвижни) на територията на община Дулово, при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 септември 2020 г. 

Докладва: Стелиян Тотев – председател 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стелиян Иванов Тотев, Денислава Миленова Маркова, Минчо 

Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Галин Иванов Господинов, Евдоким 

Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Миглена Костова Иванова, 

Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели 

ОТСЪСТВАХА: Иван Донев Йорданов, Вельо Георгиев Михайлов, Тодор 

Красимиров Петров 

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

заседанието бе открито в 14:10 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 14.08.2020 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 10 брой членове на ОИК Дулово: за – 10 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, 

Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, 

Шенер Адил Вели,  



против –няма  

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 197: 

1. Определя адрес на ОИК Дулово, както следва: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ 

№ 18, ет.2, зала 13 в сградата на община Дулово. Контакти на ОИК: тел. 0892 425 

030 и 0895 534 662,  

2. Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа. 

Комисията може да заседава и след посочения краен час.  

3. Адресът на ОИК Дулово да се оповести публично чрез публикуване на интернет 

страницата на комисията, на Централна Избирателна Комисия и на 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 10 брой членове на ОИК Дулово: за – 10 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, 

Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, 

Шенер Адил Вели),  

против – няма  

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 198: 

1. ОИК Дулово поддържа Регистър на дейностите по обработване по чл. 30, § 

1 от Общия регламент относно защитата на данните със съдържание по чл.62, ал.1 

ЗЗЛД; 

2. Информира субектите на данните за техните права, както следва:   

Регламент (ЕС) 2016/679 предоставя на физическите лица допълнителни и 

засилени права,сред които в контекста на избори особено релевантни са: 



• правото на достъп до собствените им лични данни, обработвани от 

администратора или обработващия лични данни; 

• правото да поискат заличаване на техните лични данни, ако обработването 

се основава на съгласие и съгласието е оттеглено, ако данните повече не са 

необходими или ако обработването е незаконосъобразно. Оттеглянето на 

съгласието има действие за в бъдеще, следователно обработването преди този 

момент остава законосъобразно; 

• правото на коригиране на неверни, неточни или непълни лични данни; 

• правото на възражение срещу конкретна форма на обработване от 

политически субект (напр. данни събрани в списъка за регистрация, се обработват 

за друга цел като предизборна агитация); 

• правото на жалба до КЗЛД или директно до компетентния съд. 

 

3. Правата на субектите на данните не са абсолютни и следва да бъдат 

съотнесени и балансирани с правата на другите засегнати лица, както и с 

обществения интерес, когато това е приложимо. Така например, администраторът 

на лични данни би могъл откаже да уважи искане за изтриване (право „да бъдеш 

забравен“), ако личните данни са необходими: 

• за спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или 

законодателството на Република България (напр. в Изборния кодекс), или за 

изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на 

официални правомощия, които са предоставени на администратора (ЦИК, РИК, 

общинска и областна администрация, МВР, МВнР и пр.);  

• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (напр. 

за защита на администратора при жалба срещу него КЗЛД или в съда); 

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 

информация (медии и др.) 

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 10 брой членове на ОИК Дулово: за – 10 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, 

Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, 

Шенер Адил Вели),  

против - няма 

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 199: 

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, 

групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ където: 

АА е номерът на областта, както следва: 

19 - Силистра  

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор 

на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)  

10 - Дулово. 

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с 

районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-

нула)  

 00 -Дулово. 

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номерът 

на секцията в административния район –  

Община Дулово от 401 до 442 

 2. Запазва формираната единна номерация на избирателна  секция с. Водно в 

община Дулово с номер 19 10 00 413. 

3. Територията на община Дулово представлява един многомандатен изборен 

район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за 

избор на кмет на общината. Определя номерацията на този изборен район 1910.  

Номерацията се съдържа в първите четири знака от единната номерация на 

избирателните секции при произвеждане на изборите за общински съветници и 

за кметове съгласно Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. на ЦИК.  



4. Територията на всяко кметство в община Дулово представлява отделен 

едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство. Номерацията на тези 

изборни райони е единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ: 

- на административния център на областта -19; 

- на административния център на общината-10; 

- на населеното място - административен център на кметството. 

Определя номерацията на 1 едномандатен изборен район за избор на кмет на 

кметство, както следва: 

Кметство Водно - 191011764 

 

 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  10  брой членове на ОИК Дулово: за – 10 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, 

Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, 

Шенер Адил Вели), против - няма 

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 200: 

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

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 септември 2020 г. е 15,00 часа на 

14.08.2020 г. 

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

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 септември 2020 г. е 17,00 часа на 17.08. 

2020 г.; 



Партиите и коалициите подават документи за регистрация в ОИК Дулово, след 

като са регистрирани в ЦИК; 

Местните коалиции се образуват само от регистрираните в ЦИК партии и 

коалиции; 

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

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

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

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

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. 

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

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

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; 

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 17.08.2020 г. 

 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.  

Приложение № 1-Указания 

Преминаваме към точка пета - Ако няма дебати, моля процедура по гласуване. 

Гласували 10 брой членове на ОИК Дулово: за – 10 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, 



Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, 

Шенер Адил Вели),  

против - няма 

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 201: 

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

коалиции и инициативни комитети за регистрация в ОИК на кандидатите в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 септември 2020 г. е 9.00 часа 

на 18.08.2020 г. 

Крайният срок за подаване на предложенията по т.1 е 17,00 часа на 25.08.2020 г. 

Предложенията за регистрация в ОИК на кандидатите в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 септември 2020 г., се подават от вече регистрирани 

в ОИК Дулово партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети; 

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 № 42-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 № 52-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 № 53-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 № 638-

МИ/21.08.2019 г. изменено и допълнено с  решение № 705-МИ/23.08.2019г. на 

ЦИК. 

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; 

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 25.08.2020 г. 

Приема Приложение № 2, съдържащо подробни указания във вр. с регистрацията 

на кандидатите в ОИК. 

Решението на ОИК Дулово подлежи на оспорване в тридневен срок от 

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

Приложение № 2- Указания регистрация на кандидати. 

Преминаваме към точка шеста - Ако няма въпроси, моля процедура по гласуване. 

Гласували 10 брой членове на ОИК Дулово: за – 10 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, 

Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, 

Шенер Адил Вели), 

 против – няма 



 

 

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 202: 

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 изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 септември 2020 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 изборите за общински съветници и за кметове на 

27 септември 2020 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 седма - Ако няма дебати, моля процедура по гласуване. 

Гласували 10 брой членове на ОИК Дулово: за – 10 (Стелиян Иванов Тотев, 

Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, 

Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, 

Шенер Адил Вели),  

против - няма 

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 203: 

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

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

за общински съвеници и за кметове на 27 септември 2020 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 : 
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Решението на ОИК Дулово подлежи на оспорване в тридневен срок от 

обявяването им 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 14:40 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР:  

 

Стенограф: 


