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Общинска избирателна комисия Ракитово 

 
ПРОТОКОЛ №34/ 29.10.2015 

 
Днес 29.10.2015 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, Горан Ангелов Ангелов,  Мария Антонова Арабова, Зорница Арсова Томова, 
Калинка Петрова Холянова,Магдалена Василева Гатева, Виктория Николаева Гаврилова 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Прием на документи; 
 

2. Разни: 
 

По т.1 Заявление с Вх. № 229/28.10.2015 г. от Нина Иванова Димова, упълномощен представител на 
БСП за община Ракитово, във връзка с заявление от Емилия Алдинова Мизурска за невъзможност за 
участие в СИК № 132400004 и предложение от списъка с резервни членове в лицето на Занаида 
Ясенова Рибова. 
 
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: ОСВОБОЖДАВА като 
член на СИК в избирателна секция № 132400004 Емилия Алдинова Мизурска и НАЗНАЧАВА за 
член на СИК в избирателна секция № 132400004 Занаида Ясенова Рибова. 

По т.1 Председателят на комисията докладва постъпила  жалба  с Вх. № 228/28.10.2015г. с час 
10:45 и Вх. № 7/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Надежда Георгиева Димова. 

В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 228/28.10.2015г. с час 10:45 и Вх. № 
7/28.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Надежда Георгиева Димова, която твърди, че на 
проведените на 25.10.2015г. избори за общински съветници и кметове е гласувала в СИК 
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№132400004, като в бюлетината за общински съветници  отбелязала партия № хх и преференция за 
№хх, след като бил публикуван протокола на секционната комисия от изборите за общински 
съветници, г-жа Димова установила, че вотът и не е отразен в протокола и за избрания от нея 
кандидат били отчетени 0 бр. преференции. 
Към жалбата не са приложени доказателства. 
 

ОИК Ракитово съобрази обстоятелството, че не разполага с правомощия по преглед и надзор 
над бюлетините, тъй като това е в изключителните правомощия на секционните избирателни 
комисии.  От друга страна, в състава на посочената секционна избирателна комисия е имало член от 
квотата на политическата партия, за която жалбодателката твърди, че е гласувала, същата 
политическа партия е регистрирала в ОИК Ракитово 8 бр. застъпници, които да присъстват на 
преброяването и отчитането на бюлетините. След направена справка в секционните протоколи на 
СИК №132400004 ОИК Ракитово установи, че същите са подписани без възражения и забележки, не 
е изготвян предвидения в чл.438, ал.3 от ИК протокол за оспорване действителността на бюлетини и 
е отбелязано, че обстановката по провеждане на избора е била „нормална“. Председател предложи 
проект за решение: 

ОТНОСНО: постъпила  жалба  с Вх. № 228/ 28.10.2015г. с час 10:45 и Вх. № 7/ 
28.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Надежда Георгиева Димова 

 
В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 228/28.10.2015г. с час 10:45 и Вх. № 

7/28.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Надежда Георгиева Димова, която твърди, че на 
проведените на 25.10.2015г. избори за общински съветници и кметове е гласувала в СИК 
№132400004, като в бюлетината за общински съветници  отбелязала партия № хх и 
преференция за №хх. След като бил публикуван протокола на секционната комисия от 
изборите за общински съветници, г-жа Димова установила, че вотът и не е отразен в 
протокола, и за избрания от нея кандидат били отчетени 0 бр. преференции. 
Към жалбата не са приложени доказателства. 
 

ОИК Ракитово съобрази обстоятелството, че не разполага с правомощия по преглед 
и надзор над бюлетините, тъй като това е в изключителните правомощия на секционните 
избирателни комисии.  От друга страна, в състава на посочената секционна избирателна 
комисия е имало член от квотата на политическата партия, за която жалбодателката твърди 
че е гласувала, същата политическа партия е регистрирала в ОИК Ракитово 8 бр. 
застъпници, които да присъстват на преброяването и отчитането на бюлетините. След 
направена справка в секционните протоколи на СИК №132400004, ОИК Ракитово установи, 
че същите са подписани без възражения и забележки, не е изготвян предвидения в чл.438, 
ал.3 от ИК протокол за оспорване действителността на бюлетини и е отбелязано, че 
обстановката по провеждане на избора е била „нормална“.  

 
Предвид изложеното и на основание чл.87,ал.1,т.22 от ИК, Общинската избирателна 
комисия 

Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с Вх. № 228/28.10.2015г. , подадена от Надежда 
Георгиева Димова.  
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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 – 10 
За – 10 
Против – 0  

 

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ 

 

По т.1 Председателят на комисията докладва постъпила  жалба  с Вх. № 221/25.10.2015г. с час 
20:55 и Вх. № 6/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Еми Цанкова Пашова, член на ДПС. 

В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 221/25.10.2015г. с час 20:55 и Вх. № 
6/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Еми Цанкова Пашова, член на ДПС, която твърди че на 
проведените на 25.10.2015г. избори за общински съветници и кметове в СИК №132400010 и е дадена 
попълнена бюлетина за кмет на кметство. Към жалбата не са приложени доказателства. 

ОИК Ракитово  счете,  че за изясняване на  твърденията в жалбата  се нуждае от допълнителна 
информация по случая и със свое решение №165/25.10.2015 г. нареди проверка на случая. 
Председателят на ОИК предприе своевременни мерки, като незабавно  се свърза по телефона с 
председателя на СИК №132400010, поиска писмени обяснения по обстоятелствата в жалбата и да  
даде задължителни указания относно задълженията на членовете на комисията. 
  От приетите писмени обяснения на  Председателят на СИК №132400010, се установи, че 
никой от членовете на комисията не е давал на избирателката попълнената бюлетина. Бюлетината е 
била «сгрешена» и избирателката я е взела  погрешка. 
 ОИК Ракитово като съобрази, че извършеното действие е нарушение на разпоредбата на чл. 
427,ал.1 от ИК, но не се събраха доказателства, от които по несъмнен начин да се установи 
самоличността на извършителя на нарушението и съответно спрямо него да се ангажира 
административно – наказателна отговорност по чл494,ал.1 от ИК. Председателят на комисията 
предложи проект за решение:  

 
ОТНОСНО: постъпила  жалба  с Вх. № 221/ 25.10.2015г. с час 20:55 и Вх. № 6/ 

25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Еми Цанкова Пашова, член на ДПС 
 

В ОИК Ракитово е постъпила  жалба  с Вх. № 221/25.10.2015г. с час 20:55 и Вх. № 
6/25.10.2015г. от Регистъра на жалбите от Еми Цанкова Пашова, член на ДПС, която твърди 
че на проведените на 25.10.2015г. избори за общински съветници и кметове в СИК 
№132400010 и е дадена попълнена бюлетина за кмет на кметство. Към жалбата не са 
приложени доказателства. 
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ОИК Ракитово  счете,  че за изясняване на  твърденията в жалбата  се нуждае от 
допълнителна информация по случая и със свое решение №165/25.10.2015 г. нареди 
проверка на случая. Председателят на ОИК предприе своевременни мерки като незабавно  
се свърза по телефона с председателя на СИК №132400010 и поиска писмени обяснения по 
обстоятелствата в жалбата, и да  даде задължителни указания, относно задълженията на 
членовете на комисията. 
  От приетите писмени обяснения на  Председателят на СИК №132400010, се 
установява, че никой от членовете на комисията не е давал на избирателката попълнената 
бюлетина. Бюлетината е била «сгрешена» и избирателката я е взела  погрешка. 
 ОИК Ракитово като съобрази, че извършеното действие е нарушение на 
разпоредбата на чл. 427,ал.1 от ИК, но не се събраха доказателства, от които по несъмнен 
начин да се установи самоличността на извършителя на нарушението и съответно спрямо 
него да се ангажира административно – наказателна отговорност по чл494, ал.1 от ИК, 
Общинската избирателна комисията  

Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № 221/25.10.2015г., подадена от Еми Цанкова 
Пашова.  

Дава задължителни указания на членовете на СИК № 132400010 за стриктно 
спазване на разпоредбата на чл.494,ал.1 от ИК и ги предупреждава, че носят 
административно – наказателна отговорност по чл494,ал.1 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 – 9 
За – 9 
Против – 0 

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ 

 

По т.2 Председателят на комисията докладва за допълване на решение №168/26.10.2015 за 
определяне поредността в списък „А” на кандидатите на партия Политически клуб „Екогласност” , 
получили равен брой предпочитания (преференции). Председателят предложи проект на решение: 

ОТНОСНО: допълване на решение №168/26.10.2015 г. за определяне поредността в списък 
„А” на кандидатите на партия Политически клуб „Екогласност”, получили равен брой 
предпочитания (преференции). 
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На основание  чл.87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Ракитово 

Р Е Ш И: 

Допуска допълване на Решение №168/26.10.2015 г. на ОИК, както следва: 

1. Обявява следната поредност на номерата в списък „А” на кандидатите за общински 
съветници с еднакъв брой предпочитания, както следва:  

На първо място: Иван Георгиев Санкев  

На второ място:  Петя Георгиева Чолева. 

 
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 реши: допълва Решение №168/26.10.2015 на ОИК 
Ракитово. 

 

По т.2 Председателят на комисията уведоми, че трябва да се определят две лица от ОИС, във 
връзка с получаване на бюлетините от гр.София. Предложи се това да е секретаря и председателя. 

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 – 10 
За – 10 
Против – 0 
 

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: определя представителите на ОИК Ракитово за 
получаване на бюлетините да бъдат Костадинка Янева и Мустафа Вигнев. 

 

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 …………………………………………………………….. 


