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П Р О Т О К О Л   № 28 / 20.06. 2021 г. 

 

 Днес, 20.06. 2021 г. в 10:00 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,  , Здравка Билева, Соня Антонова, Мария 

Деспова. Диана Варникова-Милчева, Петя Попова 

Отсъстващи няма 

         Заседанието се проведе при следният дневен ред: 

1. Публикуване на интернет страницата на ОИК Лесичово сканирано 

копие на одобрените предпечатни образци на бюлетина за избори в с. 

Памидово, в Частични Мести Избори в община Лесичово на 27.06.2021 

г.Одобряване тиража на бюлетините за кмет на кметство Памидово, 

община Лесичово;Обявяване на кандидат за кмет на кметство с. 

Памидово, Община Лесичово,  

2. Утвърждаване на избирателни секции на територията на община 

Лесичово за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат 

или зрението; 

3. Определяне на член и резервен член от ОИК, които съвместно с 

представител на общинска администрация Лесичово ще избирателните 

списъци от ТЗ ГРАО – Пазарджик; 

4. Определяне на член от ОИК и резервен член, които в деня преди 

изборите /27 юни 2021г./ съвместно с лице от общинска 

администрация, определено със заповед на кмета на общината ще 

предадат на СИК бюлетините, изборните книжа и материали за 

произвеждане на изборите за общински съветници; 

5. Регистрация на застъпници партия „ГЕРБ“  

6. Приемане график на раздаване на бюлетините, избирателните списъци, 

протоколи и други изборни книжа и материали за провеждане на 

Частични избори за кмет на с.Памидово на 27.6.2021 г.; 
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 Здравка Билева +  

ЧЛЕН Диана Варникова-Милчева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  
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ЧЛЕН Петя Попова +  

 

 

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

           Дневният ред се приема. 

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 Здравка Билева +  

ЧЛЕН Диана Варникова-Милчева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

ЧЛЕН Петя Попова +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 157– МИ 

Лесичово, 20.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: публикуване на интернет страницата на ОИК Лесичово 

сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетина за избори 

в с. Памидово, в Частични Мести Избори в община Лесичово на 27.06.2021г. 

Постъпило е писмо от ЦИК с Изх. № ЧМИ-15-54/17.06.2021г.,  с което 

разрешава на ОИК Лесичово да публикува на интернет страницата на комисията 

сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване 

в с. Памидово, в Частични Мести Избори в община Лесичово на 27.06.2021 г.,  

На осн.. чл. 85, ал. 4, от ИК, ОИК Лесичово 
Р Е Ш И: 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на комисията сканирано копие 

от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в с. 

Памидово, в Частични Мести Избори в община Лесичово на 27.06.2021 г. 
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По ТОЧКА 2  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 Здравка Билева +  

ЧЛЕН Диана Варникова-Милчева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

ЧЛЕН Петя Попова +  

 

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 158– МИ/НР 

Лесичово, 20.06.2021 г. 
Относно: Утвърждаване на избирателни секции на територията на община 

Лесичово за избиратели с увреждания на опорно-двигателния 

апарат или зрението. 

 
Съгласно писмо с вх. № 233/17.06.2021г. от секретаря на община Лесичово,  

което по същество представлява предложение за утвърждаване от ОИК на 

определена избирателна секция на територията на община Лесичово за избиратели 

с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението. 

Съгласно Решение  №79-МИ/20.05.2021г. и №1851-МИ/30.07.2020 на ЦИК 

общинските администрации трябва да уведомят общинските избирателни комисии 

за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или 

със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден. 

Oт своя страна пък общинската избирателна комисия следва да оповести по 

подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване следната информация: 

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с 

увредeно зрение или със затруднения в придвижването;  

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на 

които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;  

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките. 

 Съгласно постъпилото предложение от Секретаря на община Лесичово, 

секциите, които са пригодени за хора с опорно – двигателни затруднения или 
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зрителни увреждания, са както следва:  Избирателна секция № 131400006 с адрес: 

с.Памидово ул. „Първа" №24А; 
 Съгласно Предложението периодът от 21.06.2021 г. до 27.06.2021 г. 

включително, е определен за период за подаване на заявки от избирателите с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването от населените места, включени в състава на 

Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до Секционните 

избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик 

(помещенията за гласуване). Заявките се подават от 09,00 часа до 15,00 часа, а в изборният 

ден –до края на изборния ден на следния адрес: За избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването, гласуващи в Секционна избирателна комисия с № 

131400006, село Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 

0884838465; 

На основание чл.234 във връзка с чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс и 

Решение   №79-МИ/20.05.2021г. и №1851-МИ/30.07.2020 на ЦИК, след проведеното 

обсъждане и гласуване ОИК Лесичово 

      Р  Е  Ш  И: 

 УТВЪРЖДАВА следната секция на територията на община Лесичово за 

избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението: 
 Избирателна секция № 131400006 с адрес: с.Памидово ул. „Първа" №24А; 

По ТОЧКА 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 Здравка Билева +  

ЧЛЕН Диана Варникова-Милчева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

ЧЛЕН Петя Попова +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 159– МИ 

Лесичово, 20.06.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне на член и резервен член от ОИК, които 

съвместно с представител на общинска администрация Лесичово ще 

избирателните списъци от ТЗ ГРАО - Пазарджик 

На основание чл.85, ал.4 от Изборния кодекс, ОИК Лесичово 

 

mailto:oik1314@cik.bg


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

email: oik1314@cik.bg 

 

стр.5 

 

РЕШИ: 
ОПРЕДЕЛЯ : Цветанка Грозданова Фиткарова за представител на ОИК 

Лесичово пред ТЗ ГРАО – Пазарджик и Здравка Тотева Билева за нейна резерва, 

които да получат избирателните списъци. 
 

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 Здравка Билева +  

ЧЛЕН Диана Варникова-Милчева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

ЧЛЕН Петя Попова +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 160– МИ 

Лесичово, 20.06.2021 г. 
ОТНОСНО: Определяне на член от ОИК и резервен член, които в 

деня преди изборите /27 юни 2021г./ съвместно с лице от общинска 

администрация, определено със заповед на кмета на общината ще предадат 

на СИК бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на 

изборите за общински съветници. 

 
На осн. чл.85, ал.4 от Изборния кодекс, ОИК Лесичово 

 

Р Е Ш И: 

 

ОПРЕДЕЛЯ Петя Попова за член на ОИК Лесичово, който ще предаде съвместно 

с представител на община Лесичово бюлетините, изборните книжа и материали за 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на СИК на 

територията на община Лесичово на 27 юни 2021 г. 

ОПРЕДЕЛЯ Соня Антонова за член на ОИК Лесичово, който ще замести Петя 

Попова в случай на невъзможност последната да изпълни възложеното от Комисията 

във връзка с предаването на бюлетините, изборните книжа и материали за 
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произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на СИК на 

територията на община Лесичово на 27 юни 2021 г. 

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 Здравка Билева +  

ЧЛЕН Диана Варникова-Милчева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

ЧЛЕН Петя Попова +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 161– МИ 

Лесичово, 20.06.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници партия „ГЕРБ“  

 

Постъпило е Заявление с Вх. № 234/18.06.2021г. за регистрация на застъпници 

на кандидатска листа на партия „ГЕРБ“ представлявана от Бойко Методиев 

Борисов чрез пълномощника си Найден Тодоров Шопов, последният изрично 

преупълномощава Васил Лазаров Дамянов 

В ОИК Лесичово са представени следните документи: 

Заявление по образец № 72 – МИ-НЧ от изборните книжа за регистрация на 

застъпниците на кандидатска листа на изборите 

1. Пълномощно – 2 бр.; 

2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на 

технически носител в EXCEL 

3. Декларации - Приложение образец 74-МИ-НЧ – 1 бр. 

Предложените лица за застъпник е Янка Георгиева Кръстева 

На осн.. чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, ОИК Лесичово, 
Р Е Ш И: 

РЕГИСТРИРА застъпник на кандидатска листа на партия  „ГЕРБ“ - Янка 

Георгиева Кръстева 
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По ТОЧКА 6 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 Здравка Билева +  

ЧЛЕН Диана Варникова-Милчева +  

ЧЛЕН Мария Деспова +  

ЧЛЕН Соня Антонова +  

ЧЛЕН Татяна Керемидова +  

ЧЛЕН Цветанка Фиткарова +  

ЧЛЕН Петя Попова +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 162– МИ 

Лесичово, 20.06.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане график на раздаване на бюлетините, 

избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали за 

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

 
На осн. чл.87, ал.1 т. 9 и т.20 във връзка с чл. 215 от Изборния кодекс и писмо от 

Общинска администрация община Лесичово с вх. №236/20.06.2021г.  ОИК Лесичово 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА и одобрява така предложения график за раздаване на 

26.06.2021г. на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други 

изборни книжа и материали на СИК за провеждане на Частични избори за 

кмет на с.Памидово на 27.6.2021 г. 

 
Поради изчерпване на дневният ред, заседанието беше закрито в 13:20 ч. 

 

Председател: 

          / И. Табаков / 

         

Секретар:    

  / Л. Диков / 
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