
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 45 

На 19.08.2020 г. се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия в община  Дулово при следния 

Д н е в е н    р е д: 

1. Разпределение на местата в СИК (без подвижни) и техните ръководства 

между партиите и коалициите на територията на община Дулово, за 

нови и частични избори 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, Зюмрют 

Сюлейман Мансър-Акиф, Миглена Костова Иванова, Стоянка Иванова 

Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Иван Донев Йорданов, Тодор 

Красимиров Петров 

ОТСЪСТВАХА: Евдоким Гергов Спасов, Вельо Георгиев Михайлов 

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

заседанието бе открито в 09:00 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 19.08.2020 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 11 брой членове на ОИК Дулово: за – 11 (Стелиян Иванов Тотев, 

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

Галин Иванов Господинов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Миглена Костова 



Иванова, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Иван 

Донев Йорданов, Тодор Красимиров Петров), 

против –няма  

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

– Дулово взе следното РЕШЕНИЕ № 211: 

1. Общият брой на членовете на секционната избирателна комисия (без 

подвижни) в община Дулово e 1 (една), разпределени между партиите и 

коалициите от партии, за които ОИК е приложила решение № 1847-

МИ/28.07.2020 г. на ЦИК и приетата с него Методика, като е направила 

изчисления за разпределение и ръководство на комисиите, както следва: 

 

Разпределение на членовете в СИК (без подвижни) 
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Разпределение на ръководства в СИК (без подвижни) 

 

 

 

 

 

2. С оглед задължението на ОИК за незабавно публикуване на решенията 

на интернет страницата на комисията , във вр. с т. 27 и т.28 от Решение № 1847-

МИ/28.07.2020г. на ЦИК, едновременно с документите от проведените 

консултации, в ОИК се представя в структуриран табличен вид, ексел формат, 

поименния състав на всяка една секционната комисия с необходимите данни за 

назначаване. 

3. Препис от настоящото решение да се изпрати на кмета на община 

Дулово. 
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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 09:15 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР:  

 

Стенограф: 


