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П Р О Т О К О Л   № 10 /23.09. 2015 г. 
 

         Днес, 23. 09. 2015 г. в 17.15 ч., ОИК – Лесичово, назначена с Решение 

№ 1604 –МИ/НР от 31.08.2015 г. на ЦИК, проведе поредното заседание .  

         Присъстваха: Мирослава Иванова, Василка Гавазова, Мария Деспова,  

Миленка Костадинова, Цветанка Фиткарова, Цветана Шишиньова, Любка 

Стоименова, Татяна Керемидова, Цветанка Христоскова и г-жа  Лидия 

Кайнарова и Здравка Билева. 

 Няма отсъстващи.  

 На заседанието присъстват повече от половината от членовете на 

ОИК. 

          

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Обявяване резултатите от  теглене на жребий за определяне 

поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и 

независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., регистрирани в 

Общинска избирателна комисия – Лесичово 

2. Разни 

Заседанието бе прекъснато от д-р Колчаков, представляващ местна 

коалиция “Атака, Обединени земеделци и Социалдемократическа партия 

– СДП“ и придружаващия го кандидат за общински съветник – втори по 

ред в листата на същата тази коалиция – Ангел Димитров  Дудов. Те 

изложиха съображения относно дадените от ОИК Лесичово указания по 

повод отказа за регистрация на техния кандидат за общински съветник, 

Марин Илиев Тодоров. Д-р Колчаков носеше ксерокопие от новата 

лична карта на кандидата и желаеше да я остави, за да изправи 

нередовностите. Председателят даде указания, че срокът за това е 

изтекъл и че за д-р Колчаков съществува законовата възможност да 

обжалва Решението на ОИК Лесичово пред ЦИК по реда, предвиден в 

ИК. В отговор на това същите обвиниха членовете на комисията в 

недобросъвестност и некомпетентност. Тъй като господата загубиха 

усещане за добрия тон на поведение, председателят  подаде сигнал до 

112 в17:35ч. за прекъсване на заседание на комисията от горепосочените 

лица и явно проявено неуважение към членовете ѝ. Ангел Димитров  

Дудов засне с личния си мобилен телефон заседание на комисията без 

разрешение въпреки че настоящето заседание не е публично. При 

забележка, призна за извършения запис. Същите напуснаха сградата на 

Комисията. 

Заседанието продължи в 18:15ч. 
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По първа точка от дневния ред:  
Председателят г-ца Иванова докладва резултатите от  теглене на 

жребий за определяне поредните номера на партиите, коалициите, 

местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване 

за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., регистрирани 

в Общинска избирателна комисия – Лесичово. Процедурата се проведе в 

сградата на Общинския съвет на община Лесичово на адрес: с. Лесичово, 

ул. „Никола Чочков“ № 11-13 в присъствието на представители на 

партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и 

представители на средствата за масово осведомяване. 
 

Пристъпи се към поименно и явно гласуване: 
ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ  ЗА   ПРОТИВ 

Председател  Мирослава Иванова +  

Зам. Председател Василка Гавазова +  

Секретар   Мария Деспова +  

Член Миленка Костадинова +  

Член Цветанка Фиткарова +  

Член Цветана Шишиньова +  

Член Любка Стоименова +  

Член Татяна Керемидова +  

Член Цветанка Христоскова +  

Член Лидия Кайнарова +         

Член  Здравка Билева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

 

 НА осн. чл.423, ал.2 във вр. с ал1, във вр. чл. 87, ал. 1, т. 10 във връзка 

с чл.423, ал. 1 и 2 на Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2250-

МИ/18.09.2015 г. на ЦИК и Решение № 79 - МИ/НР 21.09.2015г. на ОИК 

Лесичово ОИК Лесичово, 

 

Р Е Ш И: 

 

   ОПРЕДЕЛЯ  поредните номера  на партиите, коалициите, местните 

коалиции и независимите кандидати, регистрирани в ОИК Лесичово в 

бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. в Община Лесичово, както следва: 

№  Номер в 
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бюлетината 

1 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ 

 

2 

2 РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ 6 

3 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С 

НАИМЕНОВАНИЕ „Спас Крайнин за 

община   Лесичово“   

14 

4 ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 

 

1 

5 НАРОДЕН СЪЮЗ  13 

6 ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

ЦЕНТЪР“  

4 

7 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ  

9 

8 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

„АТАКА,ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ  И 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ-

СДП“ 

15 

9 ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ 5 

10 ГЕРБ 7 

11 ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/ 

12 

12 ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙ-

СКИ“ 

11 

13 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„СОЛИДАРНОСТ“ 

8 

14 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 10 

15 БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ 3 

   

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен 

срок, считано от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК 
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По втора точка от дневния ред: 

За сведение на членовете на ОИК Председателят докладва постъпило 

писмо  с Изх. №МИ – 15 -894/23.09.2015г. на ЦИК относно отпечатването 

на хартиените бюлетини за за произвеждане на изборите за общински 

съветници и кметове на 25 октомври 2015г. и осъществяването на контрол 

върху процеса на подготовка, отпечатване, транспортиране и съхранение 

на отпечатаните бюлетини. 
 

Не постъпиха други предложения. 

Заседанието приключи в 18.30ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Иванова 

 

СЕКРЕТАР: 

Мария Деспова 

 


