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Общинска избирателна комисия Ракитово 

 
ПРОТОКОЛ №31/ 24.10.2015 

 
Днес 25.10.2015 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: Елвира Вихренова Пелева, 
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 заличаване на част от списък на представители на МК БЪДЕЩЕ 

ЗА РАКИТОВО за изборите за общински съветници и кметове и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г.; 

 Проект на решение за заличаване на регистрация на заместващ застъпници на 
Политически клуб ЕКОГЛАСНОСТ за изборите за общински съветници и кметове и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г.; 

 Проект на решение за заличаване на част от публикуван списък на политически 
представители на ПП ДВИЖЕНИЕ НА ПРАВА И СВОБОДИ за изборите за общински 
съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.;  
 

2. Разни: 
 

  
 По т.1 Председателят на комисията, уведоми присъстващите членове за установените 

несъответствия при регистрация на списък с представители на МК БЪДЕЩЕ ЗА РАКИТОВО в 
„Информационно обслужване” АД. Съобщението от „Информационно обслужване” АД гласи: 

 Александър Венелинов Мацанов – невалидно ЕГН; 
 Николай Иванов Катранджиев – невалидно ЕГН; 
 Христо Димитров Малехунов – невалидно ЕГН, 

  
Председателят на комисията предложи да се публикува част от списъка с представителите на МК 
БЪДЕЩЕ ЗА РАКИТОВО, съгласно изискванията на ЗЗЛД.  

 
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 +  
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Гласували – 11 
За – 11 
Против – 0  
 
След проведеното поименно гласуване, ОИК реши: публикува се част от списъка с 
представителите на МК БЪДЕЩЕ ЗА РАКИТОВО, съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

 
 
По т.1 Председателят на комисията, уведоми присъстващите членове за установените 

несъответствия при регистрация на заместващи застъпници на Политически клуб ЕКОГЛАСНОСТ в 
„Информационно обслужване” АД. Съобщението от „Информационно обслужване” АД гласи: 

 лицето Диана Ангелова Янкова е с невалидно ЕГН 
  
Председателят на комисията предложи да се заличи регистрацията на заместващия застъпник на 
Политически клуб ЕКОГЛАСНОСТ.  

 
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 – 11 
За – 11 
Против – 0  
 
След проведеното поименно гласуване, ОИК реши: заличава регистрацията на заместващия 
застъпник на Политически клуб ЕКОГЛАСНОСТ. 
 
По т.1 Председателят на комисията, уведоми присъстващите членове за установените 

несъответствия при регистрация на списък с представители на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ в „Информационно обслужване” АД. Съобщението от „Информационно обслужване” АД 
гласи: 

 Джамал Витанов Тронов – невалидно ЕГН, 
  
Председателят на комисията предложи да се публикува част от списъка с представителите на ПП 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, съгласно изискванията на ЗЗЛД.  

 
ОИК Ракитово проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Георгиева Янева +  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Георгиева Овчарова +  
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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 – 11 
За – 11 
Против – 0  
 
След проведеното поименно гласуване, ОИК реши: публикува се част от списъка с 
представителите на МК БЪДЕЩЕ ЗА РАКИТОВО, съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

По т. 2 Председателят на комисията изиска докладване на членовете на ОИК Ракитово, съгласно 
Решение № 128/17.10.2015г. относно, устройствата за видеоконтрол. На основание протокол от 
членовете на ОИК, избирателните секции №132400003 и  №132400004 няма включени заснемащи 
устройства. 

По т.2 Председателят на комисията докладва постъпил сигнал с Вх. № 212/25.10.2015г. с час 
14:10 и Вх. № 2/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена 
Гаралова както следва: 

В ОИК Ракитово е постъпил сигнал с подател Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена 
Гаралова гр.Ракитово. В жалбата се излагат твърдения,че в двора на ОУ ”Христо Ботев” гр. Ракитово 
се извършва агитация. Искането е да се вземат необходимите мерки. 

След получаване на сигнала, група жалби към ОИК е извършила проверка на място и е 
съставила протокол , който се докладва от Магдалена Гатева: 

Г-жа Гатева: При извършената проверка разговаряхме с избиратели , намиращи се пред секциите , с 
членове на секционните комисии с номера 132400007, 132400008, 132400016,  не се потвърдиха 
твърденията в сигнала, според всички денят протича спокойно и никой не е извършвал агитация. 

След като запозна комисията със жалбата и с протокола от извършената проверка 
Председателят предложи за гласуване следния проект за решение: 
 

В ОИК Ракитово е постъпил  сигнал с Вх. № 212/25.10.2015г. с час 14:10 и Вх. № 
2/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена Гаралова. В 
жалбата се излагат твърдения ,че в двора на ОУ ”Христо Ботев” гр. Ракитово се извършва 
агитация. Искането е да се вземат необходимите мерки. 

След получаване на сигнала група жалби към ОИК, в състав : Юлия Раданова, 
Магдалена Гатева, Горан Ангелов и Зорница Томова е извършила проверка на място и е 
съставила протокол №1/25.10.2015г., видно от протокола не е установено извършване на 
агитация .  

В сигнала не е посочено кой извършва агитация и в какво се състои тя. 

На основание горното и чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК Ракитово  
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Р Е Ш И: 

Отхвърля сигнала подаден от  Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена Гаралова като 
НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

 Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на 
чл.88 от ИК.  

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 – 11 
За – 11 
Против – 0  

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: отхвърля жалбата като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

По т. 2 Председателят на комисията докладва постъпила  жалба  с Вх. № 213/25.10.2015г. с час 
14:20 и Вх. № 3/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена 
Гаралова , качеството им на кандидати за общински съветници от ПП НФСБ както следва: 

В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 213/25.10.2015г. с час 14:20 и Вх. № 
3/25.10.2015 г. от Регистъра на жалбите от Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена Гаралова , 
качеството им на кандидати за общински съветници от ПП НФСБ. В жалбата се излагат твърдения,че 
в двора на ОУ ”Христо Ботев” гр. Ракитово, гражданинът Ангел Ангелиев  извършва агитация от 6 
часа до 14ч. Искането е да се вземат необходимите мерки. 

След получаване на сигнала група жалби към ОИК е извършила проверка на място и е 
съставила протокол , който се докладва от Магдалена Гатева: 

Г-жа Гатева: При извършената проверка разговаряхме с избиратели , намиращи се пред 
секциите , с членове на секционните комисии с номера 132400007, 132400008, 132400016, не се 
потвърдиха твърденията в жалбата, според всички денят протича спокойно и никой не е извършвал 
агитация. 

Председателят установи , че лицето е регистриран застъпник на ПП „ГЕРБ” с издадено 
удостоверение №16/23.10.2015г. 

Председателят проведе разговор с Ангел Ангелиев, който докладва: 

Г-жа Янева: Разговарях с Ангелиев по повод твърденията в жалбата, на които той отговори , че е 
присъствал в секционната комисия и е указал на няколко избиратели , че не следва да поставят 
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бюлетините за кмет и общински съветници в плика при бюлетината за референдум, защото 
комисията не дава указания на избирателите, че ако не желаят могат да не гласуват за референдум. 
Агитация не е провеждал. Сигнала е подаден и до полицията и той е дал обяснения и там. 

След като запозна комисията със жалбата и с протокола от извършената проверка 
Председателят предложи за гласуване следния проект за решение: 

 
По т.2 Председателят на комисията докладва постъпил сигнал с Вх. № 212/25.10.2015г. с час 

14:10 и Вх. № 2/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена 
Гаралова както следва: 

В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 213/25.10.2015г. с час 14:20 и Вх. № 
3/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена Гаралова 
, качеството им на кандидати за общински съветници от ПП НФСБ. В жалбата се излагат 
твърдения, че в двора на ОУ ”Христо Ботев” гр. Ракитово, гражданинът Ангел Ангелиев  
извършва агитация от 6 часа до 14ч. Искането е да се вземат необходимите мерки. 

След получаване на жалбата група жалби към ОИК, в състав : Юлия Раданова, 
Магдалена Гатева, Горан Ангелов и Зорница Томова е извършила проверка на място и е 
съставила протокол №2/25.10.2015г., видно от протокола не е установено извършване на 
агитация от посоченото лице Ангел Ангелиев.  

Снети са устни обяснения от лицето Ангел Ангелиев по повод твърденията в 
жалбата, на които той отговори , че е присъствал в секционната комисия и е указал на 
няколко избиратели , че не следва да поставят бюлетините за кмет и общински съветници в 
плика при бюлетината за референдум, защото комисията не дава указания на 
избирателите, че ако не желаят могат да не гласуват за референдум. Агитация не е 
провеждал. Сигнала е подаден и до полицията и той е дал обяснения и там. 

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

Р Е Ш И: 

Отхвърля жалбата  на Мария Иванова, Катя Гаралова, Невена Гаралова, в качеството им 
на кандидати за общински съветници от ПП НФСБ като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

 Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на 
чл.88 от ИК.  

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 +  
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Гласували – 11 
За – 11 
Против – 0  

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: отхвърля жалбата като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

 

По т.2 Председателят на комисията постъпила  жалба  с Вх. № 215/25.10.2015г. с час 17:15 и 
Вх. № 4/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Ясен Шишеков, кандидат за кмет на гр. Костандово. 

В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 215/25.10.2015г. с час 17:15 и Вх. № 
4/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Ясен Шишеков, кандидат за Кмет на гр. Костандово. В 
жалбата се твърди, че в СИК 132400009; 132400010; 132400011; 132400012 се раздават безразборно 
баджове на застъпници и политически представители от различни политически партии. Според 
жалбоподателя от ПП ГЕРБ, хората, които ползват тези отличителни знаци  минават през опашката с 
предимство под претекст, че са застъпници и гласуват с предимство, смята също че регистрираните 
застъпници не  следва да са неограничен брой. 

Преди получаване на жалбата в писмен вид, бе подаден сигнал по телефона. Комисията по 
жалби и сигнали към ОИК Ракитово, в състав: Магдалена Гатева, Горан Ангелов, Елвира Пелева 
проведе телефонни разговори с председателите по гореспоменатите секции, които отговориха, че 
изборния ден протича спокойно и няма нарушение на изборния ден. След получаване на жалбата, 
комисия в състав: Магдалена Гатева, Горан Ангелов и Елвира Пелева е извършила проверка на място 
и е съставила протокол №3/25.10.2015г., от който е видно, че в изборните помещения присъстват 
само по един застъпник и представител на партия или коалиция. Застъпниците и представителите 
задължително са се легитимирали с лична карта, удостоверение или пълномощно. 

ОИК Ракитово приема жалбата като подадена срещу действията на секционните избирателни 
комисии с №№132400009; 132400010; 132400011; 132400012 , върху които ОИК Ракитово упражнява 
контрол за законосъобразност. 

Проверката не установи данни за твърденията в жалбата. 

След като запозна комисията със жалбата и с протокола от извършената проверка 
Председателят предложи за гласуване следния проект за решение: 
 

В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 215/25.10.2015г. с час 17:15 и Вх. № 
4/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Ясен Шишеков, кандидат за Кмет на гр. 
Костандово. В жалбата се твърди, че в СИК 132400009; 132400010; 132400011; 132400012 
се раздават безразборно баджове на застъпници и политически представители от различни 
политически партии. Според жалбоподателя от ПП ГЕРБ, хората, които ползват тези 
отличителни знаци  минават през опашката с предимство под претекст, че са застъпници и 
гласуват с предимство, смята също че регистрираните застъпници не  следва да са 
неограничен брой. 

Преди получаване на жалбата в писмен вид, бе подаден сигнал по телефона. 
Комисията по жалби и сигнали към ОИК Ракитово, в състав : Магдалена Гатева, Горан 
Ангелов, Елвира Пелева проведе телефонни разговори с председателите по 
гореспоменатите секции, които отговориха, че изборния ден протича спокойно и няма 
нарушение на изборния ден. След получаване на жалбата, комисия в състав: Магдалена 
Гатева, Горан Ангелов и Елвира Пелева е извършила проверка на място и е съставила 
протокол №3/25.10.2015г., от който е видно, че в изборните помещения присъстват само по 
един застъпник и представител на партия или коалиция. Застъпниците и представителите 
задължително са се легитимирали с лична карта, удостоверение или пълномощно. 
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ОИК Ракитово приема жалбата като подадена срещу действията на секционните 
избирателни комисии с №№132400009; 132400010; 132400011; 132400012 , върху които 
ОИК Ракитово упражнява контрол за законосъобразност. 

Проверката не установи данни за твърденията в жалбата, поради което и на основание 
горното и чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК Ракитово  

Р Е Ш И: 

1.Отхвърля жалбата  на Ясен Шишеков  като НЕОСНОВАТЕЛНА 

2. Нарежда на членовете на секционните избирателни комисии с №№132400009; 
132400010; 132400011; 132400012 да спазват разпоредбите на Изборния кодекс и да следят 
за реда в и пред изборните помещения , като допускат само застъпници и представители на 
партии и коалиции, които се легитимират с лична карта и съответно с  удостоверение или 
пълномощно.  

  

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК по 

реда на чл.88 от ИК.  
 

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 – 11 
За – 11 
Против – 0  

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: отхвърля жалбата като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

 
По т.2 Председателят на комисията постъпила  жалба  с Вх. № 218/25.10.2015г. с час 18:55 и 

Вх. № 5/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Мария Атанасова Баева. 
 
В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 218/25.10.2015г. с час 18:55 и Вх. № 

5/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Мария Атанасова Баева. 
  В жалбата се твърди, че при упражняването на правото на гласуване член на СИК № 
132400001- Невена Димова при откъсвана на отрязъка от бюлетината и подпечатването и с втори 
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печат е разгърнала на половина бюлетината с отразен в нея вот, както и че същата е отправила 
обидни квалификации към жалбодателката. 

ОИК получи обяснение от Невена Петрова Димова член на СИК № 132400001 със Вх. № 
219/25.10.2015г. от 19:20 ч. според което някои бюлетини не са добре перфорирани и трудно се 
откъсват отрязъците, а жалбодателката погрешно е сметнала, че иска да види вота и. Отрича 
обвиненията в жалбата, което бе потвърдено и от председателят на комисията. 
 

След като запозна комисията със жалбата и с протокола от извършената проверка 
Председателят предложи за гласуване следния проект за решение: 

 
В жалбата се твърди, че при упражняването на правото на гласуване член на СИК № 

132400001- Невена Димова при откъсвана на отрязъка от бюлетината и подпечатването и с 
втори печат е разгърнала на половина бюлетината с отразен в нея вот, както и че същата е 
отправила обидни квалификации към жалбодателката. 

ОИК получи обяснение от Невена Петрова Димова член на СИК № 132400001 със Вх. 
№ 219/25.10.2015г. от 19:20 ч. според което някои бюлетини не са добре перфорирани и 
трудно се откъсват отрязъците, а жалбодателката погрешно е сметнала, че иска да види 
вота и. Отрича обвиненията в жалбата, което бе потвърдено и от председателят на 
комисията. 

 
Като обсъди твърденията в жалбата и обясненията  на Невена Петрова Димова ОИК счита, 
че не се събраха доказателства в подкрепя на твърденията в жалбата и на основание 
горното и чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК Ракитово  

 

Р Е Ш И: 

1.Отхвърля жалбата  на Мария Атанасова Баева  като НЕОСНОВАТЕЛНА 

 

  Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК по 
реда на чл.88 от ИК.  

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 – 11 
За – 11 
Против – 0  
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След проведеното поименно гласуване ОИК реши: отхвърля жалбата като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

По т.2 Председателят на комисията постъпило сигнално писмо  с Вх. № 221/25.10.2015г. с час 
20:55 и Вх. № 6/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Еми Цанкова Пашова. 

 
В ОИК Ракитово е постъпило сигнално писмо  с Вх. № 221/25.10.2015г. с час 20:55 и Вх. № 

6/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Еми Цанкова Пашова. 
  В сигналното писмо се твърди, че при упражняването на правото на гласуване член на СИК № 
132400010  и е подал бюлетина за кмет на кметство с предварително отбелязан вот, която е показана 
на цялата комисия.  

След като запозна комисията със жалбата и с протокола от извършената проверка 
Председателят предложи за гласуване следния проект за решение: 

 
Относно: постъпило е сигнално писмо  с Вх. № 221/25.10.2015г. с час 20:55 и Вх. № 

6/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите и сигналите от Еми Цанкова Пашова. 
 
В ОИК Ракитово е постъпило сигнално писмо  с Вх. № 221/25.10.2015г. с час 20:55 и 

Вх. № 6/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Еми Цанкова Пашова. 
 

  В сигналното писмо се твърди, че при упражняването на правото на гласуване член 
на СИК № 132400010  и е подал бюлетина за кмет на кметство с предварително отбелязан 
вот, която е показана на цялата комисия.  

Тъй като в сигнала липсват данни кой е бил члена от комисията, който е предоставил 
попълнената бюлетина, ОИК  следва да събере допълнителна информация по случая от 
председателя на съответната СИК. 

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

 

Р Е Ш И: 

Да се извърши проверка по случая от група по жалби и сигнали към ОИК Ракитово. 

 

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на 
чл.88 от ИК.  

 
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 +  
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Гласували – 11 
За – 11 
Против – 0  

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: отхвърля жалбата като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

 

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 …………………………………………………………….. 


