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Общинска избирателна комисия Ракитово 

 
ПРОТОКОЛ №41/ 09.11.2015 

 
Днес 09.11.2015 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, Калинка Петрова Холянова,Магдалена Василева 
Гатева, Виктория Николаева Гаврилова 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Проект на решение  

2. Разни  

По т.1 Председателят на комисията докладва за постъпило заявление с Вх. № 273/06.11.2015г. от 
Бисер Цанков Рабин, избран за общински съветник от партия Движение за права и свободи - ДПС. Г-
н Рабин заявява, че не желае поради лични съображения да встъпи в правомощията си, тъй като 
живее и работи в чужбина. Председателят на комисията предложи проект на решение: 

 

ОТНОСНО: Заявление вх. № 273 от 06.11.2015г., подадено от Бисер Цанков Рабин —
избран за общински съветник в резултат на изборите, проведени на 25.10.2015г. от листата 
на ПП Движение за права и свободи – ДПС. 

Постъпило е заявление вх. № 273 от 06.11.2015г., подадено от Бисер Цанков Рабин, в 
което същият заявява, че поради лични съображения не желае да встъпи в правомощията 
на общински съветник, тъй като живее и работи в чужбина. Иска  ОИК да обяви за избран 
следващия кандидат от листата на ПП Движение за права и свободи – ДПС, имащ право да 
бъде избран за съветник съгласно изборния резултат. 

ОИК Ракитово установи, че с Решение № 176 от 26.10.2015. Бисер Цанков Рабин е 
обявен за избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, 
проведени на 25.10.2015г. от листата на ПП Движение за права и свободи – ДПС. 

Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, 
следва да бъде обявен избран следващия кандидат листата на ПП Движение за права и 
свободи – ДПС. Комисията като съобрази получените действителни гласове за 
кандидатската листа на партията за общински съветници, както и списък „А“ на кандидатите 
получили съответен брой преференции установи, че следващия кандидат от листата за 
общински съветници на ПП Движение за права и свободи – ДПС е Цанко Бенчов Молов с 32 
преференции. 

С оглед горе изложеното и на основание чл. 454, ал.1 във връзка с ал.3 от ИК и по 
аргумент за по-силното основание от  чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, ОИК Ракитово 

 

Р Е Ш И: 
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ЗАЛИЧАВА като общински съветник Бисер Цанков Рабин и на негово място 
ОБЯВЯВА за избран Цанко Бенчов Молов от листата на ПП Движение за права и свободи – 
ДПС с 32 преференции и му издава удостоверение за избран общински съветник. 

 

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: обявява за избран общински съветник Цанко 
Бенчов Молов. 

 

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 …………………………………………………………….. 


