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П Р О Т О К О Л   № 32 / 29.06. 2021 г. 

 

 Днес, 29.06. 2021 г. в 17:30 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. Определяне на двама от членовете на ОИК Лесичово за приемане на 

бюлетините за втори тур на Частични местни избори за с. Памидово, 

община Лесичово от и в печатницата на подизпълнителя на БНБ, 

контролирането, транспортирането, съхранението, разпределението и 

последващото им транспортиране до община Лесичово 

2. Определяне на член от ОИК който в деня преди изборите /3 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 Частични местни избори в с.Памидово, 

община Лесичово както и графика за неговото провеждане. 

3. 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 +  

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: 
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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 

№ 172-МИ 

Лесичово, 29.06.2021 

 

ОТНОСНО: Определяне на двама от членовете на ОИК Лесичово за приемане на 

бюлетините за втори тур на Частични местни избори за с. Памидово, община 

Лесичово от и в печатницата на подизпълнителя на БНБ, контролирането, 

транспортирането, съхранението, разпределението и последващото им 

транспортиране до община Лесичово 

 

Съгласно Писмо Изх. № ЧМИ-15-68/28.06.2021 на ЦИК относно организационно – 

техническата подготовка за получаване на хартиените бюлетини за провеждане на 

втори тур на изборите за кмет на кметство с. Памидово, Община Лесичово, за 

Частични Мести Избори в община Лесичово на 27.06.2021 г., ОИК Лесичово следва 

да предприеме действия по определяне на двама свои представители, избрани сред 

членовете на комисията и от различни партии и коалиции, които да отговарят за 

приемане на бюлетините от и в печатницата на подизпълнителя на БНБ, 

контролирането, транспортирането, съхранението и разпределението  до община 

Лесичово 

 

 Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4 от Изборния кодекс и съгл Писмо 

Изх. № ЧМИ-15-68//28.06.2021 на ЦИК,  ОИК Лесичово 

 

Р Е Ш И: 

ИЗБИРА 

Лъчезар Димитров Диков 

Соня Йорданова Антонова 

 за лица от ОИК Лесичово,  които да отговарят за приемане на бюлетините от и в 

печатницата на подизпълнителя на БНБ, контролирането, транспортирането, 

съхранението разпределението и последващото им транспортиране до община 

Лесичово 
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С настоящето решение изрично упълномощава горепосочените лица, с правото да 

подпишат приемо - предавателния протокол. 

 

     Сканирано копие от Решението да се изпрати на посочените в Писмо Изх. № 

ЧМИ-15-68//28.06.2021 на ЦИК имейл адреси за сведение заедно с контакти за 

връзка с избраните лица. 

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК 

По ТОЧКА 2 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 

№ 173-МИ 

Лесичово, 29.06.2021 

 

ОТНОСНО: Определяне на член от ОИК който в деня преди изборите /3 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 Частични местни избори в с.Памидово, община Лесичово както и 

графика за неговото провеждане. 

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 на СИК за 

произвеждане на втори тур от изборите в с. Памидови, община Лесичово на 04 юли 2021 

г. 
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ПРИЕМА и одобрява така предложения график за раздаване на 03.07.2021г. на 

бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали на 

СИК за провеждане на втори тур на Частични избори за кмет на с.Памидово на 04.7.2021 

г. 

  

Решението на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната 

избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

Поради изчерпване на дневният ред, заседанието беше закрито в 18:30 ч. 

 

Председател: 

          / И. Табаков / 

         

Секретар:    

  / Л. Диков / 
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