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Общинска избирателна комисия Ракитово 

 
ПРОТОКОЛ №26/ 17.10.2015 

 
Днес 17.10.2015 г. се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) 

град Ракитово, на което присъстваха: Председател - Костадинка Георгиева Янева, Зам. Председател – 
Катя Георгиева Овчарова, Секретар – Мустафа Мехмед Вигнев и членове: Катя Маркова Пелева, 
Мария Антонова Арабова, Зорница Арсова Томова, Магдалена Василева Гатева, Горан Ангелов 
Ангелов, Калинка Петрова Холянова, Виктория Николаева Гаврилова 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

1. Прием на документи: 
 Проект на решение за определяне на режим за достъп на запечатано помещение, 

в което ще се съхраняват материалите, изборните книжа и бюлетини за изборите 
за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 
2015 г.; 

 
 Проект на решение относно постъпила жалба; 

 
 

2. Разни 
 
 
По т.1 във връзка с постъпила Заповед на Кмета № РД 25-1159/15.10.2015г., с която са 

определение представителите на Общинска администрация, които ще извършват подготовка и 
разпределение на изборните книжа и материали, както и бюлетините, необходими за СИК .  
След проведеното обсъждане, ОИК реши: 

 След получаване на  изборните книжа, материали и бюлетини , същите се поставят в 
определеното със заповед № ТУ 198/14.10.2015г. на Областния управител на област 
Пазарджик помещение, което се запечатва в присъствието на всички членове на ОИК; 

 Достъп до него ще имат лицата определени със заповед №РД-25-1159/15.10.2015г. на кмета на 
общината да извършат техническата подготовка по окомплектоване и разпределяне на 
изборните книжа, материали и бюлетини необходими за всяка СИК, съвместно членовете на 
ОИК, определени с Решение №122/15.10.2015г на ОИК, а именно:   

Костадинка Янева 

Мустафа Вигнев  

 След всяко отваряне на помещението с цел извършване на техническата подготовка и 
разпределение на изборни книжа и бюлетини, помещението се запечатва с лента съдържаща 
подписите на определените членове на ОИК и един от представителите на общинска 
администрация. Върху лентата се отбелязва датата и часа на затваряне на помещението. 

 
 
 
 

 



2 
 

ОИК Ракитово проведе поименно гласуване, както следва: 
длъжност име ЗА ПРОТИВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Георгиева Янева +  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Георгиева Овчарова +  
СЕКРЕТАР Мустафа Мехмедов Вигнев +  
ЧЛЕНОВЕ: Елвира Вихренова Пелева  -  
 Катя Маркова Пелева +  
 Горан Ангелов Ангелов +  
 Мария Антонова Арабова  +  
 Зорница Арсова Томова +  
 Калинка Петрова Холянова +  
 Магдалена Василева Гатева +  
 Виктория Николаева Гаврилова +  
 

Гласували – 10 
За – 10 
Против – 0  
 

След проведеното поименно гласуване ОИК Ракитово взе решение: утвърди режима на достъп 
до затворено помещение. 

По т. 1 Председателят на комисията докладва постъпилата жалба с Вх. № 156/17.10.2015г. с 
час 15.00 и Вх. № 1/17.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Представителите на НФСБ гр.Ракитово, 
както следва: 

В ОИК Ракитово е постъпила жалба с подател Представителите на НФСБ гр.Ракитово. В жалбата се 
излагат следните твърдения: 

1. Противоречие между Заповед на Кмета на общината № 25-1046/18.09.2014г. и Решение № 
110/03.10.2015г. на ОИК Ракитово във връзка с правилата за провеждане на предизборна 
агитация. 

2. Във втора точка на жалбата се коментира годината на издаване на заповедта – 2014. 

3. Във връзка с установените противоречия се иска да бъдат предприети действия по спазване и 
прилагане на Решение на ОИК и т.17. 

 

След като запозна комисията със жалбата, предложи за гласуване следния проект за решение: 

1. Счита, че жалбата е подадена от лице без представителна власт, доколкото 
подписалата жалбата Катя Гаралова е представила пълномощно от 
Председателя на Политическа партия „Национален фронт за спасение на 
България” , с което е упълномощена да извършва всички необходими действия 
по регистрацията на кандидат за кмет на община Ракитово издигнат от 
партията, други представители на НФСБ гр.Ракитово не са подписали 
жалбата. Жалбата не е подадена в качеството и на кандидат за общински 
съветник . 
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2. Жалбата не съдържа посочване на конкретно действие, което да 
представлява нарушение на Решение на ОИК или разпоредби на Изборния 
кодекс, по което ОИК да вземе решение. 

3. Относно визираното в жалбата противоречие между двата Акта - Заповед на 
Кмета на общината № 25-1046/18.09.2014г. и Решение № 110/03.10.2015г. на 
ОИК Ракитово, ОИК Ракитово не се явява компетентен орган. И двата Акта са 
влезли в законова сила и жалбите срещу тях, ако има такива, са недопустими 
като просрочени. Решенията на ОИК Ракитово се обжалват пред ЦИК по реда 
на Изборния кодекс в 3 дневен срок от обявяването им, Заповедта на Кмета на 
общината се обжалва пред Областния управител на област Пазарджик и 
Административен съд Пазарджик по реда на АПК в 14 дневен срок от 
обявяването им. 

4. Общинска избирателна комисия няма да коментира годината на издаване на 
Заповедта на Кмета. 

На основание горното и чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК Ракитово  

Р Е Ш И: 

1. Отхвърля жалбата като НЕОСНОВАТЕЛНА 

2. Приканва политическите партии да спазват разпоредбите на Изборния кодекс, 
относно воденето на предизборната си кампания. 

 

По проекта за решение бяха направени следните предложения и изказвания: 

Г-жа Зорница Арсова Томова, член на ОИК изрази мнение, че не се изпълнява заповедта на Кмета за 
поставяне на агитационните материали за определените за това места от всички партии и че няма контрол от 
страна на Общинска администрация по спазване на заповедта. Според г-жа Томова, Кмета и Общинска 
избирателна комисия трябва да се допълват. 

Г-жа Калинка Петрова Холянова, член на ОИК изрази становище, че няма основание за изказването на 
г-жа Томова, тъй като в жалбата не е посочено конкретно нарушение или нарушител. 

Г-н Горан Ангелов Ангелов, член на ОИК също изрази становище, че не е основателно да се 
коментира заповедта на Кмета. 

След проведените разисквания,  

ОИК Ракитово проведе поименно гласуване на предложения проект, както следва: 
длъжност име ЗА ПРОТИВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Георгиева Янева +  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Георгиева Овчарова +  
СЕКРЕТАР Мустафа Мехмедов Вигнев +  
ЧЛЕНОВЕ: Елвира Вихренова Пелева  -  
 Катя Маркова Пелева +  
 Горан Ангелов Ангелов +  
 Мария Антонова Арабова  +  
 Зорница Арсова Томова +  
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 Калинка Петрова Холянова +  
 Магдалена Василева Гатева +  
 Виктория Николаева Гаврилова +  
 

Гласували – 10 
За – 10 
Против – 0  
 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито и протокола се подписа от всички 
присъстващи: 

Председател: Костадинка Георгиева Янева …………………………….………………….. 

Зам. Председател: Катя Георгиева Овчарова ………………………….………………….. 

Секретар: Мустафа Мехмедов Вигнев ……………………………….…………………….. 

Членове: Елвира Вихренова Пелева ………………………………….…………………….. 

Катя Маркова Пелева ………………………………………………….…………………….. 

Горан Ангелов Ангелов ……………………………………………….…………………….. 

Мария Антонова Арабова …………………………………………………………………… 

Зорница Арсова Томова …………………………………………….……………………….. 

Калинка Петрова Холянова …………………………………………………………………. 

Магдалена Василева Гатева …………………………………………………………………. 

Виктория Николаева Гаврилова …………………………………………………………….. 


