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Общинска избирателна комисия Ракитово 

 
ПРОТОКОЛ №35/ 30.10.2015 

 
Днес 30.10.2015 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 Председателят на комисията докладва за заличаване регистрацията и анулиране 
удостоверенията на застъпници и упълномощени представители на партиите, коалициите и 
инициативните комитети, които няма да участват в изборите за кмет на община и кметове на 
кметства на втори тур, който ще се проведе на 01.11.2015г. Председателят предложи проект на 
решение: 

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията и анулиране удостоверенията на застъпници и 
упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, които 
няма да участват в изборите за кмет на община и кметове на кметства на втори тур, който 
ще се проведе на 01.11.2015г. 

В съответствие с изискванията на чл.117, ал.4 и чл.124, ал.2 от ИК за съобразяване 
броя на застъпниците и упълномощените представители на партиите, коалициите и 
инициативните комитети с броя на секциите в съответния изборен район, за произвеждане 
на втория тур от изборите, ОИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

1.Заличава регистрацията и анулира изцяло издадените удостоверения на всички 
регистрирани застъпници за кандидатски листи за общински съветници, поради 
приключване на избора за общински съветници на 25.10.2015г. 

2.Заличава регистрацията и анулира издадените удостоверения на регистрираните 
застъпници за кандидатски листи за кмет на община с изключение на: 

- застъпниците на кандидатската листа за кмет на община на ПП ГЕРБ 

- застъпниците на кандидатската листа за кмет на община на Политически клуб 
„Екогласност” 

3.Указва на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да участва с 
кандидат на втори тур за кметове на кметствата гр. Костандово и с. Дорково, че имат право 
да регистрират застъпници за кмет на съответното кметство, чийто брой трябва да 
съответства наброя на избирателните секции, както следва: 
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Българска социалистическа партия – 4 застъпника за кметство Костандово, 3 застъпника за 
кметство Дорково 

Движение за права и свободи – ДПС – 4 застъпника за кметство Костандово 

Участниците във втори тур на изборите на 01.11.2015г., изброени в т.3 имат право на 
политически представители, с брой съответен на броя на застъпниците, като 
превишаващите броя ще бъдат заличени от публикуваните списъци/регистри. 

4.ПП ГЕРБ и Политически клуб „Екогласност” имат право на един упълномощен 
представител за всяка секция на територията на Община Ракитово. 

 
 
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 застъпниците и представители на 
партиите, които няма да участват на II тур на местни избори на 01 ноември 2015г. и променя 
съставите на застъпниците и представители на партии, съгласно писмо с Вх. № 246/30.10.2015г. 

 

По т.1 Председателят на комисията докладва продължаване работата на назначените СИК за 
втори тур за избор на кмет на Община Ракитово и втори тур за избор за кметове на кметства гр. 
Костандово, с.Дорково.Председателят предложи проект на решение: 

 
ОТНОСНО:  продължаване работата на назначените СИК за втори тур за избор на 

кмет на Община Ракитово и втори тур за избор за кметове на кметства гр. Костандово, 
с.Дорково. 

ОИК Пазарджик като съобрази, че на основание чл.452 ал.4 и ал.5 от ИК, ОИК е насрочила 
втори тур за избор на кандидатите за кмет на Община Ракитово и кметове на кметства гр. 
Костандово, с.Дорково поради което на основание чл.87 ал.1 и чл. 93, ал.1 от ИК, Общинска 
избирателна комисия 
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РЕШИ: 

На територията на Община Ракитово  членовете числено и поименно на СИК, 
действащи на първия тур осъществяват правомощията си до приключване на съответния 
вид избор и на втори тур, който ще се проведе на 01.11. /първи ноември/ 2015г. за избор на 
кмет на Община Ракитово и за избор на кметове на кметства гр. Костандово, с.Дорково  

Указва на ръководния състав и членовете на СИК, че ще се легитимират на втория 
тур на изборите с първоначално издадените им удостоверения, с изключение на промени в 
СИК, ако има такива. 

Указва на ръководния състав и членовете на СИК, че графикът за получаване на изборни 
материали за всяка секция в деня преди изборите – 31.10.2015г. остава същия, както бе 
определен от общинска администрация за 24.10.2015г. 

 
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: членовете на СИК действащи на първи тур, 
осъществяват правомощията си до приключване на и на втори тур. 

 
По т.1 Заявление с Вх. № 243/30.10.2015 г. от Стефан Костадинов Георгиев, упълномощен 
представител на ПП „АТАКА”, във връзка с заявление от Ивана Славова Йонкова  за невъзможност 
за участие в СИК № 132400004 и предложение от списъка с резервни членове в лицето на Ренета 
Славчева Йонкова. 
 
ОИК Ракитово проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Георгиева Янева +  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Георгиева Овчарова +  
СЕКРЕТАР Мустафа Мехмедов Вигнев +  
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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 Ивана Славова Йонкова  и НАЗНАЧАВА за член на 
СИК в избирателна секция № 132400004 Ренета Славчева Йонкова. 

 

По т.2 Председателят на комисията докладва за допълване на решение №169/26.10.2015 за 
определяне поредността в списък „А” на кандидатите на Българска социалистическа партия, 
получили равен брой предпочитания (преференции). Председателят предложи проект на решение: 

ОТНОСНО: допълване на решение №169/26.10.2015 г. за определяне поредността в списък 
„А” на кандидатите на Българска социалистическа партия, получили равен брой 
предпочитания (преференции). 

На основание  чл.87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Ракитово 

Р Е Ш И: 

Допуска допълване на Решение №169/26.10.2015 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: Елена Бойкова Йочева 

На второ място:  Христо Николов Мацанов 

 
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 +  

 
Гласували – 11 
За – 11 
Против – 0 

 

След проведеното поименно гласуване ОИК реши: допълва Решение №169/26.10.2015 на ОИК 
Ракитово. 

 

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 …………………………………………………………….. 


