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Общинска избирателна комисия Ракитово 

 
ПРОТОКОЛ №32/ 26.10.2015 

 
Днес 26.10.2015 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; 
 

2. Разни: 
 
 Председателят на комисията докладва за установен некоректно попълнен протокол за 

кандидати за общински съветници на СИК №132400008. След установените грешки и направените 
разисквания, комисията реши, че ще се извърши повторно преброяване. Председателят на комисията 
предложи проект за решение: 

 
 
ОТНОСНО:  повторно преброяване на бюлетини на СИК № 132400008 

При извършване на проверката на контролите в протоколите на СИК №132400008, 
ОИК Ракитово установи, че протоколите на СИК №132400008, относно избора за общински 
съветници в община Ракитово не е попълнен коректно и има съществени несъответствия 
във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от СИК, в резултат 
на което протокола следва да се обяви за сгрешен. От попълнените данни не могат да се 
генерират резултати от проведения избор и поради това СИК № 132400008 заедно с 
Общинска избирателна комисия – Ракитово, следва да извършат ново преброяване на 
бюлетините след приемане на протоколите на всички избирателни комисии. При така 
изложената фактическа обстановка, ОИК Ракитово на основание, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.2 във 
вр. с чл. 445, ал.3 и от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Ракитово 

 
РЕШИ: 

 
Секционна избирателна комисия №132400008  – гр. Ракитово, ведно с ОИК Ракитово 

да извърши повторно преброяване на бюлетините от торбата за местни избори 2015г. – за 
избор на общински съветници след приемане на протоколите на всички секционни 
избирателни комисии. 

 

 

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

бюлетините за кандидати за общински съветници в СИК № 132400008 съвместно с ОИК и СИК.  
 

По т.2 Председателят на комисията уведоми, че във връзка с предаването на протоколите на 
ОИК Ракитово в ЦИК, комисията трябва да определи членовете на ОИК, които ще предадат 
материалите. Следвайки указанието на ЦИК, относно задължително присъствие на председател и 
секретар и един член, реши това да бъдат – председателя-Костадинка  Георгиева Янева, секретаря-
Мустафа Мехмедов Вигнев и член – Горан Ангелов Ангелов, всички предложени от различни 
партии. Председателят предложи проект на решение: 

 
 
ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Ракитово които ще предадат  изборните 

книжа от изборите за общински съветници, кметове и национален референдум на 25 
октомври 2015г в Централна избирателна комисия.Общинска избирателна комисия 
Ракитово 

РЕШИ: 
 

Определя 3 /трима/ членове на Общинска избирателна комисия Ракитово за 
предаване на изборните книжа от изборите за общински съветници, кметове и национален 
референдум насрочени за 25.10.2015г. в Централна избирателна комисия, а именно: 

1. Костадинка Георгиева Янева – председател ОИК 
2. Мустафа Мехмедов Вигнев – секретар  
3. Горан Ангелов Ангелов – член. 

 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК  в 3 (три) дневен срок от обявяването му. 
 
 
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: определя списък с лицата, които ще 

предадат протоколите на ЦИК от различни партии.  

По т.2 Председателят на комисията уведоми присъстващите членове, че във връзка с повторното 
преброяване на бюлетините за общински съветници и подписване на протокол Приложение №81-
МИ-ОС, поради отсъствието на Сабинка Манчова Делиева, се наложи вместо нея да се подпишат на 
позиция 5 в протокола на общински съветници - председател, зам.председател и секретар. 

По т.2 Председателят на комисията докладва , че от резултатите от изчислителния пункт се 
установява, че двама кандидати за общински съветници от листата на ПП  Политически клуб 
„Екогласност”, а именно Иван Георгиев Санкев и  Петя Георгиева Чолева са получили еднакъв брой 
преференции. С оглед изпълнение на разпоредбата на чл.454, ал.4 от ИК когато двама или повече 
кандидати са получили еднакъв брой преференции, Общинска избирателна комисия провежда 
публичен жребий, проведен в присъствието на заинтересованите лица и представител на партията 
или коалиция,  за определяне на реда на кандидатите в списък А. 

Оик Ракитово организира незабавно провеждането на публичен жребий, на който бяха поканени да 
присъстват двамата кандидати, „Деймос” ТВ и представител на партия Политически клуб 
„Екогласност”. В 11:30ч. в залата на ОИК , в присъствието на Иван Георгиев Санкев , представител 
на Петя  Георгиева Чолева  и „Деймос” ТВ председателя на ОИК Ракитово проведе публичния 
жребий, като в прозрачна урна бяха поставени два непрозрачни плика с имената на двамата 
кандидати, зам.- председателят на комисията изтегли един плик и обяви , че първият изтеглен ще 
бъде първи в списък А на съответната партия , а другия кандидат – втори. Първият изтеглен бе Иван 
Георгиев Санкев. 

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 +  
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 Магдалена Василева Гатева +  
 Виктория Николаева Гаврилова +  

Гласували – 11 
За – 11 
Против – 0  

По т.2 Председателят на комисията докладва , че от резултатите от изчислителния пункт се 
установява, че двама кандидати за общински съветници от листата на   Българска социалистическа 
партия, а именно Христо Николов Мацанов и Елена Бойкова Йочева са получили еднакъв брой 
преференции. С оглед изпълнение на разпоредбата на чл.454, ал.4 от ИК когато двама или повече 
кандидати са получили еднакъв брой преференции, Общинска избирателна комисия провежда 
публичен жребий, проведен в присъствието на заинтересованите лица и представител на партията 
или коалиция,  за определяне на реда на кандидатите в списък А. 

Оик Ракитово организира незабавно провеждането на публичен жребий, на който бяха поканени да 
присъстват двамата кандидати, „Деймос” ТВ и представител на Българска социалистическа партия,. 
Установи се , че г-жа Елена Йочева е извън страната и е невъзможно да присъства, представителя на 
партията г-жа Нина Иванова Димова, също уведоми че не може да присъства и няма против жребия 
да се изтегли в присъствието на комисията и присъстващите в залата. Христо Николов Мацанов  бе 
поканен да присъства, той също даде съгласие за провеждане на жребия в негово отсъствие, поради 
невъзможността му да присъства. 

В 12:00ч. в залата на ОИК , в присъствието на членовете на ОИК  и „Деймос” ТВ председателя на 
ОИК Ракитово проведе публичния жребий, като в прозрачна урна бяха поставени два непрозрачни 
плика с имената на двамата кандидати, Виктория Гаврилова – член на ОИК  изтегли един плик и 
обяви , че първият изтеглен ще бъде първи в списък А на съответната партия , а другия кандидат – 
втори. Първият изтеглен бе Елена Бойкова Йочева 

 
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  

По т.2 Във връзка с провеждане на втори тур на местни избори за за кметове на община 
Ракитово , председателят на комисията предложи проект на решение 

ОТНОСНО:  провеждане на втори тур за изборите за кметове на община Ракитово  
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На основание чл. 87, ал. 1, т. 29 и чл.452 от Изборния кодекс, ОИК Ракитово 
 

Р Е Ш И: 
 

Насрочва  втори тур за изборите КМЕТ НА ОБЩИНА Ракитово на 1 ноември 2015 г. 
Допуска до участие: 
1. Костадин Щерев Холянов издигнат от Политически клуб ''Екогласност'' получил 2798 

действителни гласове; 
2. Любомир Даков Петков издигнат от ПП ГЕРБ получил 2356 действителни гласове. 

 
 
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  

По т.2 Във връзка с провеждане на втори тур на местни избори за за кметове на община 
Ракитово , председателят на комисията предложи проект на решение 

ОТНОСНО:  провеждане на втори тур за изборите за кметове на община Ракитово  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 29 и чл.452 от Изборния кодекс, ОИК Ракитово 
 

Р Е Ш И: 
 

Насрочва  втори тур за изборите КМЕТ НА КМЕТСТВО КОСТАНДОВО на 1 ноември 
2015 г. 

Допуска до участие: 
3. Валентин Максимов Вигнев издигнат от Движение за права и свободи - ДПС получил 

742  действителни гласове 
4. Николай Георгиев Тумбев издигнат от Българска социалистическа партия  получил 

585  действителни гласове 
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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 +  

5. Гласували – 11 
6. За – 11 
7. Против – 0  

 

По т.2 Във връзка с провеждане на втори тур на местни избори за кмет на община Ракитово, 
председателят на комисията предложи проект на решение: 

ОТНОСНО:  провеждане на втори тур за изборите за кметове на община Ракитово  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 29 и чл.452 от Изборния кодекс, ОИК Ракитово 
 

Р Е Ш И: 
 

Насрочва  втори тур за изборите  КМЕТ НА  КМЕТСТВО ДОРКОВО на 1 ноември 2015 г. 
Допуска до участие: 
8. Николай Иванов Ковачев издигнат от Българска социалистическа партия получил 685 

действителни гласове. 
9. Александър Ангелов Мацанов издигнат от ПП ГЕРБ  получил 502 действителни 

гласове. 
 
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 +  
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 Калинка Петрова Холянова +  
 Магдалена Василева Гатева +  
 Виктория Николаева Гаврилова +  

10. Гласували – 11 
11. За – 11 
12. Против – 0  

 

По т.2 Във връзка с провеждане на втори тур на местни избори за кмет на община Ракитово, 
председателят на комисията предложи проект на решение: 

ОТНОСНО: утвърждаване на образец на бюлетини за кмет на община Ракитово, и 
начина на изписване на имената на партиите и кандидатите в бюлетините за гласуване на 
втори тур в изборите за  кмет на община Ракитово на 01 ноември 2015г. 

След като получи резултатите от гласуването за кмет на община Ракитово, от 
„Информационно обслужване” АД и след като констатира, че не са налице грешки и 
несъответствия, на основание чл. 87, ал.1, т.9 и т.29 и във връзка с чл. 422 от Изборния 
кодекс, Решение № 2260 – МИ/18.09.2015 г. и Решение № 2363 – МИ /26.09.2015 г. на 
Централна избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Общинската 
избирателна комисия- Ракитово                                  

 

РЕШИ: 

Утвърждава образец на бюлетината за гласуване за кмет на община Ракитово 
съгласно приложение № 92 – МИ от изборните книжа, при произвеждане на втори тур на 01 
ноември 2015г., съгласно приложение 1 на настоящото решение. 

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  

 

По т.2 Във връзка с провеждане на втори тур на местни избори за кмет на кметство Костандово, 
председателят на комисията предложи проект на решение: 
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ОТНОСНО: утвърждаване на образец на бюлетини за кмет на кметство Костандово и 
начина на изписване на имената на партиите и кандидатите в бюлетините за гласуване на 
втори тур в изборите за  кметство Костандово на 01 ноември 2015г. 

След като получи резултатите от гласуването за кмет на кметство Костандово от 
„Информационно обслужване” АД и след като констатира, че не са налице грешки и 
несъответствия, на основание чл. 87, ал.1, т.9 и т.29 и във връзка с чл. 422 от Изборния 
кодекс, Решение № 2260 – МИ/18.09.2015 г. и Решение № 2363 – МИ /26.09.2015 г. на 
Централна избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Общинската 
избирателна комисия- Ракитово                                  

 

РЕШИ: 

 

Утвърждава образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Костандово, 
съгласно приложение № 92 – МИ от изборните книжа, при произвеждане на втори тур на 
01 ноември 2015г., съгласно приложение 2 на настоящото решение. 

 

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  
 

По т.2 Във връзка с провеждане на втори тур на местни избори за кмет на кметство Дорково, 
председателят на комисията предложи проект на решение: 

ОТНОСНО: утвърждаване на образец на бюлетини за кмет на кметство Дорково и 
начина на изписване на имената на партиите и кандидатите в бюлетините за гласуване на 
втори тур в изборите за  кметство Дорково на 01 ноември 2015г. 

След като получи резултатите от гласуването за кмет на кметство Дорково от 
„Информационно обслужване” АД и след като констатира, че не са налице грешки и 
несъответствия, на основание чл. 87, ал.1, т.9 и т.29 и във връзка с чл. 422 от Изборния 
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кодекс, Решение № 2260 – МИ/18.09.2015 г. и Решение № 2363 – МИ /26.09.2015 г. на 
Централна избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Общинската 
избирателна комисия- Ракитово                                  

 

РЕШИ: 

 

Утвърждава образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Дорково, 
съгласно приложение № 92 – МИ от изборните книжа, при произвеждане на втори тур на 
01 ноември 2015г., съгласно приложение 3 на настоящото решение. 

 

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  

По т.2 Председател на комисията запозна членовете с Приложение № 85-МИ, с което се определят 
резултатите от гласуване и се разпределят мандатите на общинските съветници, както следва по 
проект на решение: 

Приложение № 85-МИ 
 
Решението се съставя в 2 екземпляра и 
е неразделна част от протокола на ОИК 

 
РЕШЕНИЕ №176 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

община  Ракитово 

област  Пазарджик 

 
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
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Брой мандати за общински съветници 
 

седемнадесет                                       17 
                  с думи                                                                 с цифри 
 
 

Днес, 26.10 2015 г., в 17.09 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от 
Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

 
Р Е Ш И : 

 
I. Общинската избирателна квота е триста седемдесет и пет      375 гласове. 

(с думи)                               (с цифри) 
 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: 
НЯМА 

 
 
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и 
местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, 
както следва: 
 

№ в 
бюле-

тината 

 
Наименование на партията, коалицията или 

местната коалиция 

БРОЙ МАНДАТИ 
  с думи                             с цифри 

2. Политически клуб „Екогласност” Три                                            3 

3. ПП Политическо движение ЕВРОРОМА Две                                            2 

6. ПП ГЕРБ Шест                                         6 

10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ 
   Две                                            2 

12. Движение за права и свободи- ДПС Три                                            3 

13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК   Едно                                         1 

 
 

IV. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните 
кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, 
както следва: 
 
№ Наименование на 

партия/коалиция/местна 
коалиция 

 Собствено, бащино и фамилно 
име на кандидата в листата 

Брой 
предпо-
читания 

1. Политически клуб  
„Екогласност” 

1. Костадин Щерев Холянов 
64 

  2. Иван Христов Иванов 148 
  3. Иван Георгиев Санкев 72 
2. ПП Политическо движение 1. Димитър Бойков Топалов 525 
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ЕВРОРОМА 2. Димитър Костадинов Андреев 141 
3. 

ПП ГЕРБ 

1. Любомир Даков Петков 648 
2. Димитър Христов Янушев 282 
3. Тодор Ангелов Тодоров 149 
4. Стела Емилова Гьорова 143 
5. Лидия Красимирова Прагова 101 
6. Любен Петров Ташев 92 

4. БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

1. Нина Иванова Димова 289 
2. Костадин Василев Кадинов 105 

5. 
Движение за права и свободи- 
ДПС 

1. Момчил Бенчов Арнаудов 792 
2. Шабан Джамалов Къркелов 76 
3. Бисер Цанков Рабин 65 

6. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Димитър Георгиев Андонов 125 
 
(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които 

няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание 
(преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в 
листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.) 

 
 
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: 

..................................................0..........................................................................................................................

................................нула................................................................................................ 
 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено 

мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него. 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………….. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………… 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………… 
СЕКРЕТАР: …………………… 

ЧЛЕНОВЕ:  
1. ……………………………………………..… 9. ………………………………………………... 
2. ……………………………………………..… 10. ………………….….…………………………. 
3. ……………………………………………..… 11. ……………………..………………………… 
4. ……………………………………………..… 12. ………………………..……………………… 
5. …………………………………………….…. 13. ………………………….……………………. 
6. ………………………………..….………...… 14. …………………....….………………………. 
7. …………………………………………….…. 15. ………………………………………………... 
8. …………………………………………….….  

 
***************************************************************************** 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителни пункт на ОИК и се подписва от 
членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените 
преференциални гласове от отделните кандидати в листите. 

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно 
приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от ИК. 
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Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят 
по метода на Хеър-Ниимайер. 

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в 
общината, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет. 

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, 
получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота. 

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на 
общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати. 

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или 
коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 от ИК и 
подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 от ИК 
и Решение на ЦИК. 

Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати се отчитат, ако броят на гласовете, получени за 
кандидата, е не по-малко от 7 на сто от общинската избирателна квота. 

Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с 
кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Когато има двама или повече кандидати с 
еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез 
жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията. 

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са 
подредени в кандидатската листа. 

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, 
коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински 
съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници. 
 
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: разпределя броя на мандатите по кандидатските 
листи, съгласно разпределението на предпочитанията. 

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

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

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

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

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

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


