
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - ЛЕСИЧОВО 
с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, тел.: +359 3517 2200 

email: oik1314@cik.bg 

 

стр.1 

 

П Р О Т О К О Л   № 23 / 22.05. 2021 г. 

 

 Днес, 22.05. 2021 г. в 14:00 ч., ОИК – Лесичово, назначена с Решение № 736-МИ / 

26.08.2019 г.  на ЦИК, проведе поредното заседание .  

Присъстваха: Иван Табаков, Любка Стоименова, Петър Кюпчев, Лъчезар Диков, 

Татяна  Керемидова,, Цветанка Фиткарова,  Петя Попова, Диана Варникова-Милчева 

и Соня Антонова, Мария Деспова. 

Отсъства: Здравка Билева 

         Заседанието се проведе при следният дневен ред: 

1. Определяне на необходимостта от наемане на IT специалист, който да 

подпомага дейността на ОИК Лесичово; 

2. Определяне на сграда и място за обявяване на Решенията на ОИК  

3. Определяне на приемно време на ОИК Лесичово, реда за свикване на 

заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията на ОИК 

Лесичово; 

4. Формиране единните номера на избирателните секции в общината съобразно 

единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК; 

5. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) на територията на кметство Памидово, община 

Лесичово; 

6. Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК 

Лесичово; 

7. Други 

Други предложения по  дневния ред не бяха направени. 

           Пристъпи се към гласуване за приемане на дневния ред, както следва: 

   

 Длъжност                                               Име            За   Против 

Председател Иван Табаков         +  

Зам. Председател      Любка  Стоименова   +  

Зам. Председател      Петър  Кюпчев   +  

Секретар Лъчезар  Диков   +  

ЧЛЕН Диана Варникова-

Милчева  

+  

ЧЛЕН Петя Попова +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

 

Гласували – 10 

За – 10 

Против – няма 

 

           Дневният ред се приема. 
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По ТОЧКА 1 от дневния ред, на основание чл. 85, ал. 6 от ИК, ОИК – 

Лесичово проведе гласуване, както следва: 

Пристъпи се към явно гласуване, както следва: 

Длъжност                                               Име            За   Против 

Председател Иван Табаков         +  

Зам. Председател      Любка  Стоименова   +  

Зам. Председател      Петър  Кюпчев   +  

Секретар Лъчезар  Диков   +  

ЧЛЕН Диана Варникова-

Милчева  

+  

ЧЛЕН Здравка Билева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

 

Гласували – 10 

За – 10 

Против – няма 

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово прие  
РЕШЕНИЕ 

№ 133– МИ 

Лесичово, 22.05.2021 г. 

 

Относно: определяне на експерт и технически сътрудници на Комисията, техните 

имена, функции и периода на подпомагане.. 

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя за Експерт на ОИК – Лесичово Габриел Радев със следните функции: 

1. Администрира интернет страницата и електронната поща  на ОИК 

Лесичово. 

2. Обслужва квалифицирания електронен подпис на ОИК Лесичово. 

3. Публикува актовете, проектите за дневен ред, дневните редове на 

заседанията на ОИК Лесичово, протоколите и др., подлежащи на 

публикация на интернет страницата на Комисията. 

4. Поддържа и съхранява информационен архив от всички заседания на ОИК 

Лесичово  

5. Води протоколи от заседанията на ОИК Лесичово. 

6. Други задачи, свързани с дейността на ОИК Лесичово. 
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2. Копие от Решението да се изпрати на Кмета на Община Лесичово за 

сключване на Договор с определените лица 

 

 

По ТОЧКА 2  и 3 от дневния ред, на основание чл. 85, ал. 6 от ИК, ОИК – Лесичово 

проведе гласуване, както следва: 

Длъжност                                               Име            За   Против 

Председател Иван Табаков         +  

Зам. Председател      Любка  Стоименова   +  

Зам. Председател      Петър  Кюпчев   +  

Секретар Лъчезар  Диков   +  

ЧЛЕН Диана Варникова-

Милчева  

+  

ЧЛЕН Здравка Билева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

 

Гласували – 10 

За – 10 

Против – няма 

 
На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово прие  

РЕШЕНИЕ 

№ 134–МИ 

Лесичово, 22.05.2021 г. 

 

Относно: реда за свикване на заседания, начина на приемане на решения, тяхната 

номерация и начина на обявяването им от ОИК – Лесичово за участие 

в частичен избор за Кмет на кметство Памидово на 27.06.2021 

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Заседанията на ОИК – Лесичово се свикват от неговият председател или по 

искане на 1/3 от членовете й. При отсъствие на председателя, заседанията на 

комисията се свикват от зам. председателя.  

2. Членовете на комисията се уведомяват за датата и часа на насрочените 

заседания по телефона и чрез съобщение, което се публикува на интернет-

страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място. 

3. Проекта за дневен ред се публикува на интернет-страницата на ОИК – 

Лесичово преди заседанието. 

4. Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от 

членовете на комисията. Заседанията се ръководят от председателя на 

комисията, а в негово отсъствие от зам.  председателя. 
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5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за” или „против”. Не се допуска 

гласуване „въздържал се”.  

6. Членовете на комисията, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат 

да го подписват с „особено мнение”, като писмено посочват в какво се изразява 

то. Членовете на комисията, когато не са съгласни с приетото решение, могат 

да го подписват с „особено мнение”, като писмено посочват в какво се изразява 

то. 

7. За заседанията на ОИК – Лесичово се съставя протокол, който се подписва от 

председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. 

8. ОИК – Лесичово приема решенията си с мнозинство 2/3 от присъстващите 

членове. Когато при приемане на решенията си, комисията не е постигнала 

необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, е налице решение 

за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение 2 от ИК. В този случай в 

мотивите на решението се изписват кратко описание на предложението за 

решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове 

и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива на решението се 

посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, 

изречение 2 от ИК. Решението на ОИК – Лесичово подлежи на оспорване пред 

ЦИК по реда на чл. 88 от ИК. 

 

9.  При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което 

се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове. 

10.  Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им 

пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, 

потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 

от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по 

местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В 

останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния 

административен съд. 

11.  Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на комисията се 

подписват от председателя и секретаря. 

12. Когато председателят, съответно секретарят отсъстват, решенията, 

протоколите и удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от 

секретаря, съответно от председателя и от зам. председателя. 

13. Когато едновременно отсъстват председателя и секретаря, решенията, 

протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от 

зам. председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от 

различни партии и коалиции. 

14. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК 

– Лесичово се подпечатват с печата й. 

15. На заседанията на комисията може да присъстват застъпница, представители 

на партии, коалиции, инициативни комитети, които са регистрирали 

кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово 

осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в 

протокола. 

16. Взетите от ОИК – Лесичово решения имат единна последователна номерация 

с арабски цифри, като след цифрата се поставя тире и се изписва с главни букви 

буквосъчетанието „МИ”, мястото и датата на приемане на решението. 
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17. ОИК – Лесичово обявява решенията си незабавно след приемането им, чрез 

поставянето им на общодостъпно място – на информационното табло, 

находящо се пред сградата №3 на ОбщС – Лесичово, с административен адрес: 

с. Лесичово, ул. „Никола Чочков” № 11 – 13 и чрез публикуване на интернет-

страницата си. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязва 

датата и часът на поставянето им и се подписват от двама членове на 

комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от 

обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им е се 

съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязва датата и часа 

на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни 

партии и коалиции. 

18.  ОИК Лесичово определя следното работно време: от 10:00 до 17:00 ч. 

 

По ТОЧКА 4 от дневния ред, на основание чл. 85, ал. 6 от ИК, ОИК – Лесичово 

проведе гласуване, както следва: 

Длъжност                                               Име            За   Против 

Председател Иван Табаков         +  

Зам. Председател      Любка  Стоименова   +  

Зам. Председател      Петър  Кюпчев   +  

Секретар Лъчезар  Диков   +  

ЧЛЕН Диана Варникова-

Милчева  

+  

ЧЛЕН Здравка Билева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

 

Гласували – 10 

За – 10 

Против – няма 

 
На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово прие  

РЕШЕНИЕ 

№ 135– МИ 

Лесичово, 22.05.2021 г. 

 

Относно: : формиране и утвърждаване единните номера на избирателните секции и 

техните административни адреси в Община Лесичово. 

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции и техните 

административни адреси съгласно Решение № 571 – МИ от 26.07.2019 г.  

- избирателна секция 131400006 – Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.” 

с. Памидово, ул. „Първа” № 24А, включва всички избиратели от с. Памидово; 
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По ТОЧКА 4 от дневния ред, на основание чл. 85, ал. 6 от ИК, ОИК – Лесичово 

проведе гласуване, както следва: 
Длъжност                                               Име            За   Против 

Председател Иван Табаков         +  

Зам. Председател      Любка  Стоименова   +  

Зам. Председател      Петър  Кюпчев   +  

Секретар Лъчезар  Диков   +  

ЧЛЕН Диана Варникова-

Милчева  

+  

ЧЛЕН Здравка Билева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

 

Гласували – 10 

За – 10 

Против – няма 

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово прие  

РЕШЕНИЕ 

№ 136– МИ 

Лесичово, 22.05.2021 г. 

 

Относно: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните 

избирателни комисии, разпределение на местата и техните 

ръководства на територията на Община Лесичово за провеждане на 

Частични избори за кмет на с.Памидово на 27.6.2021 г. 

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово  

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя броя на членовете на всяка СИК в община Лесичово съобразно броя 

на избирателите в съответната секция: 

- Определя състав от 7 члена  за избирателна секция 131400006 – Народно читалище 

„Христо Ботев – 1938 г.” с. Памидово, ул. „Първа” № 24А, включва всички 

избиратели от с. Памидово . 

2. Разпределя местата в СИК в Община Лесичово и техните ръководства между 

партии и коалиции съобразно разпределението между парламентарно 

представените партии и коалиции: 

 Общ брой членове на СИК 7 от които 3 – ръководни  

 
Партия Окончателен брой места 
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ГЕРБ-СДС 2 

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 

БСП за БЪЛГАРИЯ 1 

Движение за права и свободи - ДПС 1 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ 1 

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 1 

 
По ТОЧКА 5 от дневния ред, на основание чл. 85, ал. 6 от ИК, ОИК – Лесичово 

проведе гласуване, както следва: 

Длъжност                                               Име            За   Против 

Председател Иван Табаков         +  

Зам. Председател      Любка  Стоименова   +  

Зам. Председател      Петър  Кюпчев   +  

Секретар Лъчезар  Диков   +  

ЧЛЕН Диана Варникова-

Милчева  

+  

ЧЛЕН Здравка Билева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

 

Гласували – 10 

За – 10 

Против – няма 

 
На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово прие  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 137– МИ 

Лесичово, 22.05.2021 г. 

 

Относно: : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на 

партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, 

регистрирани в ОИК за провеждане на частичен избор за Кмет на 

кметство с. Памидово на 27.6.2021 г. 

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Лесичово  

 

Р Е Ш И: 
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ОИК Лесичово издава удостоверения  на партии, коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети, регистрирани в ОИК Лесичово за участие в частичен 

избор за Кмет на кметство с. Памидово, насрочен 27.6.2021 г. които имат 

единна последователна номерация от номер 1. Датата на удостоверението е 

датата на неговото издаване. 

 
 Поради изчерпване на дневният ред, заседанието беше закрито в 16:50 ч. 

 

Председател: 

          / И. Табаков / 

         

Секретар:    

  / Л. Диков / 
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