
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
МЪГЛИЖ 

 
За изборите за общински съветници и за кметове 

 на 25 октомври 2015 г.  
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№  17 

гр. Мъглиж, 10.10.2015 г.  
 

Днес, 10.10.2015 г. от 10:00 часа се проведе заседание на Общинска избирателна комисия 
Мъглиж за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.  
 

На заседанието присъстват:  
 

Зорница Светославова Здравкова – Председател 
Елифе Юсеинова Кискинова – Зам. Председател 
Стойко Минчев Димитров – Секретар 
Таня Георгиева Апостолова – член 
Соня Пламенова Тодорова – член 
Тинка Денева Стойчева – член 
Ваня Трифонова Трифонова – член 
Емилия Николаева Андонова – член 

 
 На заседанието не присъстват: 
 

Стефка Стоева Николова – член 
Николай Кръстев Комитов – член 
Ваня Иванова Иванова – член 

 
Присъстващите членове на ОИК са осем. Налице е кворум и заседанието е редовно. 

Заседанието е открито в 10:00 часа и председателствано от Соня Тодорова – член, за преброител 
е предложена Ваня Трифонова – член, за протоколист е предложен Стойко Димитров – 
Секретар. 

 
Заседанието протече при следния дневен ред: 
 
1. Разглеждане на жалба, постъпила на 09.10.2015 г. в 13:06 часа от Делка Делка 

Георгиева Алексиева – кандидат за кмет на Община Мъглиж от ПП НДСВ, Марийка 
Митева Илиева – кандидат за кмет на община Мъглиж от Българска социалистическа 
партия, Младен Тодоров Чернаков – кандидат за кмет на община Мъглиж от СП 
Български път 

 
След разглеждане на жалбата и станалите разисквания по точка 1 ОИК Мъглиж Комисия 

от представители на ОИК Мъглиж в състав Емилия Николаева Андонова - член, Елифе 
Юсеинова Кискинова - член и Зорница Светославова Здравкова – Председател да извърши 
самостоятелна проверка относно твърдяното от жалбоподътеля. 

 
Комисията докладва относно установеното при извършената проверка. 

  
След докладване от комисията и проведени дебати ОИК Мъглиж установи следната 

фактическа обстановка: 
На 09.10.2015 г. в 13:06 часа ОИК Мъглиж постъпи жалба № 1 с вх. № 137 от Делка 

Делка Георгиева Алексиева – кандидат за кмет на Община Мъглиж от ПП НДСВ, Марийка 



Митева Илиева – кандидат за кмет на община Мъглиж от Българска социалистическа партия, 
Младен Тодоров Чернаков – кандидат за кмет на община Мъглиж от СП Български път. 

След като ОИК Мъглиж се запозна подробно със съдържанието на жалбата и изложените 
в нея твърдения на страните, установи следното: 

Към жалбата не са представени доказателства за представителната власт на 
жалбоподателите. От тук не може да се установи правния интерес, което обосновава 
допустимостта на същата по същество. 

Депозираният в ОИК Мъглиж документ, наименован „жалба“ по своята същност не 
представлява жалба.  

Разгледана по същество жалбоподателите не са изложили нито едно конкретно 
оплакване, от което може да се заключи безспорно допускане на извършване на твърдяното от 
тях нарушение. 

Изложените от тях фактически твърдения, инкорпорирани в жалбата не кореспондират с 
хипотезите посочени в правните норми на чл. 183, ал. 1 и 3 и чл. 184, ал.1 от ИК. Не са 
представени и приложени към жалбата доказателства, от които може да се направи категоричен 
и безспорен извод за наличието на извършените нарушения. 

ОИК Мъглиж извърши нарочна самостоятелна проверка относно предполагаемите 
нарушения, описани в т.нар. „жалба“, при която установи, че твърдяното в жалбата не отговаря 
на обективната действителност. 

 
 Предвид горното и на основание на чл. 85, ал. 4, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК 
Мъглиж 
 

Р Е Ш И: 

Оставя жалбата, подадена от Делка Георгиева Алексиева – кандидат за кмет на Община 
Мъглиж от ПП НДСВ, Марийка Митева Илиева – кандидат за кмет на община Мъглиж от 
Българска социалистическа партия, Младен Тодоров Чернаков – кандидат за кмет на община 
Мъглиж от СП Български път без уважение, като неоснователна и недоказана. 

Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 87, ал. 2 от Изборния Кодекс, което 
подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му. 

 
Гласували ”ЗА” – 8, както следва: 

 
Зорница Светославова Здравкова – Председател 
Елифе Юсеинова Кискинова – Зам. Председател 
Стойко Минчев Димитров – Секретар 
Таня Георгиева Апостолова – член 
Соня Пламенова Тодорова – член 
Тинка Денева Стойчева – член 
Ваня Трифонова Трифонова – член 
Емилия Николаева Андонова – член 

 
Гласували – „Против” няма 

  
Прието е решение № 128 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              / Зорница Светославова / 

    СЕКРЕТАР: 

                    / Стойко Димитров / 


