
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 51 

На 25.09.2020 г. се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия в община  Дулово при следния 

Д н е в е н    р е д: 

1. Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на 

партии, регистрирани в ОИК за участие в новите избори за кмет на 

кметство на община Дулово, насрочени за 27 септември 2020 г. 

                          Докладва: Денислава Маркова – зам. председател 

2. Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на 

коалиции от партии, регистрирани в ОИК за участие в новите избори за 

кмет на кметство на община Дулово, насрочени за 27 септември 2020 г.                                                   

Докладва: Денислава Маркова – зам. председател 

3. Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на местни 

коалиции, регистрирани в ОИК за участие в новите избори за кмет на 

кметство на община Дулово, насрочени за 27 септември 2020 г.                              

Докладва: Денислава Маркова – зам. председател 

4. Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на 

инициативни комитети, регистрирани в ОИК за участие в новите избори за 

кмет на кметство на община Дулово, насрочени за 27 септември 2020 г.                               

Докладва: Денислава Маркова – зам. председател 

ПРИСЪСТВАХА: Стелиян Иванов Тотев, Денислава Миленова Маркова, Минчо 

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

Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стоянка Иванова Господинова-

Георгиева, Шенер Адил Вели, Вельо Георгиев Михайлов, Тодор Красимиров 

Петров 

 



ОТСЪСТВАХА: Иван Донев Йорданов, Миглена Костова Иванова 

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

заседанието бе открито в 10:30 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 25.09.2020 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, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-

Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, 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 № 226: 

1. Определя секция на първия етаж за гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването в сграда с повече от един етаж 

в новите избори за кметове на 27 септември 2020 г., а именно секция № 

191000413, находяща се в с. Водно , ул. „Първа“ № 34 /НЧ „ Назъм Хикмет“/ 

. 

2. Определя следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в 

изборния ден: 

А. Избирателите с увредено зрение  или със затруднения в придвижването имат 

право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са 

включени, във връзка с което общинската администрация в община Дулово следва 



да предприеме мерки, позволяващи на тези лица да гласуват в изборния ден, както 

следва: 

 Входната част на сградата, в която се помещава секцията за гласуване на 

избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, се 

оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, 

тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с 

двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 

2  към  Решение № 1851-МИ/30.07.2020 г. на ЦИК, осигуряващи 

придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или 

ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се 

предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани. 

 В секцията за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи за 

гласуване кабини с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен 

от 90 см и плот не по-висок от 85 см. 

 Пред секцията за гласуване по чл. 10 ИК се поставя табела и други 

обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 1851-

МИ/30.07.2020 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се 

отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и 

обозначителни знаци с размери 50/30 см. се поставят и на входа на 

сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването към избирателната секция. 

Б. Пред сградата със специализираната секция задължително се осигуряват и 

запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

В. Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването в изборния ден (27.09.2020 г.) ще се реализира от 

Донка Атанасова Пенева, специалист АОН в кметство с. Водно , на телефон 

086 422 422 и 0884 133 889, съгласно Заповед № РД-04-517/24.08.2020 г. на кмета 

на община Дулово. 



Г. Предварителни заявки се подават към Цветанка Костова Василева, гл. 

специалист ОТДА в община Дулово, всеки работен ден от 8:30 часа  до 17:30 часа 

на телефон 0882 361 021. 

3. Настоящото решение се оповестява по подходящ начин чрез средствата за 

масово осведомяване. 

4. Препис от решението да се изпрати 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 11 брой членове на ОИК Дулово: за – 11 (Стелиян Иванов Тотев, 

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

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

Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, 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 № 227: 

1. Освобождава член от състава на секционна избирателна комисия СИК № 

191000413 от квотата на ПП „Движение за права и свободи”, в община 

Дулово, като на мястото на освободения член, назначава нов член, както 

следва: 

СИК 

№ 

Длъжност в СИК Собствено, бащино и 

фамилно име на 

освободения: 

ЕГН на 

освободения 

Собствено, бащино и 

фамилно име на 

назначения 

ЕГН на 

назначения 

191000413 
секретар Ергин Сами 

Халил 

---- Пембе Рамис 

Аптула 

--- 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 

удостоверения на назначените членове. 



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 11 брой членове на ОИК Дулово: за – 11 (Стелиян Иванов Тотев, 

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

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

Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, 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 № 228: 

1. РЕГИСТРИРА един застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство 

на изборите на 27.09.2020 г., както следва:  

 

 по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника ЕГН на застъпника 

1 Ибрахим Мохарем Али ---- 

2. Регистрираният застъпник да се впише в електронния регистър на 

Общинска избирателна комисия Дулово. 

3. На регистрираният застъпник да се издаде удостоверение. 

 

 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  11  брой членове на ОИК Дулово: за – 11 (Стелиян Иванов Тотев, 

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

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



Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, 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 № 229: 

Да се публикува на интернет страницата на ОИК Дулово, следния списък с 1 /един/ 

представител на Движение за права и свободи – ДПС за новите изборите за 

кметове на 27.09.2020 г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

№ 

по 

ре

д 

Партия 

Собствено, бащино, 

фамилно име на 

упълномощения 

представител  

ЕГН 
№ и дата на 

пълномощното 

1 ДПС Джанер Джеват Осман ---- 33-01-01/23.09.2020 

     

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 10:50 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР:  

 


