
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

Обл.Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” №6, тел. 086 811 635 

 

 

Настоящото решение бе обявено на 25.10.2015 в 19:50ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№091 – МИ/НР 
Алфатар, 25.10.2015г. 

 

Относно: 

Постъпила жалба от Златка Тончева Питакова, регистрирана като кандидат за кмет 
на Община Алфатар срещу определени лица, които посочи само  с първите имена, 
като водачи на МПС, че в нарушение на ИК са получавали информация от членове 
на СИК № 190100202 /НЧ „ Йордан Йовков” – гр. Алфатар/ и след това са извозвали 
граждани с личните си автомобили да гласуват в същата СИК. Твърди, че това е 
ставало през целия ден.  
 
 
След получаване на жалбата по инициатива на председателя на ОИК- Алфатар  
Димитър Георгиев Петров  се проведе разговор с председателя на СИК № 
190100202 – Галина Николаева Маринова, дали тези твърдения в писмената жалба 
отговарят на истината. Същата отрече членове на СИК да са изнасяли 
информация на посочените лица. 
Проведен бе разговор с посочените в жалбата лица: 

1. Ивайло Стефанов Михайловски   
2. Румен  - отказа да назове трите си имена и заяви, че  не е управлявал 

лекия си автомобил, а същият е управляван от неговата дъщеря.  
3. Пламен  - горския, също отказа да назове трите си имена 

И тримата заявиха, че са управлявали автомобилите си, само по веднъж през деня 
по лични и семейни причини. 
Твърдят, че не са получавали информация от посочената СИК по никакъв начин. 
И тримата са регистрирани като наблюдатели на ПП „ ГЕРБ”, по техни твърдения и 
показаха съответните удостоверения. 
 

Правата и задълженията на наблюдателите са уредени в чл.114 и сл. от ИК. 
От изнесеното в жалбата, проведеният разговор с председателя на СИК № 
190100202 и разговора с тримата водачи на МПС се установи, че няма нарушения  
такива, каквито се твърди в жалбата. Няма данни за изнасяне на информация от 
членове на  СИК № 190100202 в изборния ден, както и за пренасяне на избиратели 
от тримата посочени с личните им автомобили до СИК за гласуване. 
При това положение жалбата  се явява  неоснователна. 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

Обл.Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” №6, тел. 086 811 635 

 

 

Настоящото решение бе обявено на 25.10.2015 в 19:50ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч 

На основание чл.87, т. 22  от ИК, ОИК-Алфатар 

 

Р Е Ш И: 

 

Жалбата подадена от Златка Тончева Питакова, регистрирана   като кандидат за 

кмет на Община Алфатар е  НЕОСНОВАТЕЛНА. 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му. 

Решението да се постави на информационното таблото за съобщения и на сайта 

на ОИК – Алфатар. 

  

 

 

 

 

Председател:...................................... 

                      /Димитър Г. Петров/ 

Секретар:……………………………….. 

                   /Цветанка Ст. Стоянова/ 

 


