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П Р О Т О К О Л   № 13 /07.10.2015 г. 

 

         Днес, 07.10.2015 г. в 17,40 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. Одобряване графичния файл с образец на бюлетината за кмет на община 

Лесичово. 

2. Одобряване графичния файл с образец на бюлетината за общински съветници 

в община Лесичово 

3. Одобряване графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 

Калугерово. 

4. Одобряване графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 

Памидово. 

5. Одобряване графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 

Динката. 

6. Определяне на двама от членовете на ОИК Лесичово за приемане на 

бюлетините от и в печатницата на БНБ, съпровождането на транспортното 

средство, което превозва бюлетините до областния център в гр. Пазарджик и 

последващото им транспортиране до община Лесичово 

7. Други 

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 
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Против – няма 

 

По т. 1 от дневния ред: 

 Председателят г-ца Мирослава Иванова: Съгласно РЕШЕНИЕ № 2363-МИ/ 

26.09.2015 на ЦИК, ОИК Лесичово следва незабавно след получаване на графичния 

файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони да проведе процедура по 

одобряване на графичния файл с образец на бюлетината. 

Общинската избирателна комисия принтира образеца на бюлетината за кмет на 

община Лесичово.  

ОИК Лесичово не констатира непълноти или несъответствие вследствие на 

извършената проверка. 

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 

 

 

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

Решение № 2363-МИ/ 26.09.2015 г. на ЦИК,  ОИК Лесичово 

    

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за кмет на община 

Лесичово.  

Върху образеца се подписаха всички присъстващи членове на ОИК и изписаха 

трите си имена саморъчно. Отбелязани бяха датата и часът на одобряването на образеца 

на бюлетината. 

 Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис, издаден на ОИК 

Лесичово. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Председателят г-ца Мирослава Иванова: Съгласно РЕШЕНИЕ № 2363-МИ/ 

26.09.2015 на ЦИК, ОИК Лесичово следва незабавно след получаване на графичния 
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файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони да проведе процедура по 

одобряване на графичния файл с образец на бюлетината. 

Общинската избирателна комисия принтира образеца на бюлетината за общински 

съветници в община Лесичово. 

ОИК Лесичово не констатира непълноти или несъответствие вследствие на 

извършената проверка. 

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 

 

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

Решение № 2363-МИ/ 26.09.2015г. на ЦИК,  ОИК Лесичово 

    

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за общински съветници в 

община Лесичово. 

Върху образеца се подписаха всички присъстващи членове на ОИК и изписаха 

трите си имена саморъчно. Отбелязани бяха датата и часът на одобряването на образеца 

на бюлетината. 

 Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис, издаден на ОИК 

Лесичово. 

 

По т.3 от дневния ред: 

 Председателят г-ца Мирослава Иванова: Съгласно РЕШЕНИЕ № 2363-МИ/ 

26.09.2015 на ЦИК, ОИК Лесичово следва незабавно след получаване на графичния 

файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони да проведе процедура по 

одобряване на графичния файл с образец на бюлетината. 

Общинската избирателна комисия принтира образеца на бюлетината за кмет на 

кметство Калугерово.  

ОИК Лесичово не констатира непълноти или несъответствие вследствие на 

извършената проверка. 
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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 

 

 

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

Решение № 2363-МИ/ 26.09.2015г. на ЦИК,  ОИК Лесичово 

    

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 

Калугерово.  

Върху образеца се подписаха всички присъстващи членове на ОИК и изписаха 

трите си имена саморъчно. Отбелязани бяха датата и часът на одобряването на образеца 

на бюлетината. 

 Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис, издаден на ОИК 

Лесичово. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 Председателят г-ца Мирослава Иванова: Съгласно РЕШЕНИЕ № 2363-МИ/ 

26.09.2015 на ЦИК, ОИК Лесичово следва незабавно след получаване на графичния 

файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони да проведе процедура по 

одобряване на графичния файл с образец на бюлетината. 

Общинската избирателна комисия принтира образеца на бюлетината за кмет на 

кметство Памидово.  

ОИК Лесичово не констатира непълноти или несъответствие вследствие на 

извършената проверка. 

Пристъпи се към поименно и явно гласуване: 

ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ  ЗА   ПРОТИВ 

Председател  Мирослава Иванова +  

Зам. Председател Василка Гавазова +  

Секретар  Мария Деспова +  
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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 

 

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

Решение № 2363-МИ/ 26.09.2015г. на ЦИК,  ОИК Лесичово 

    

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 

Памидово.  

Върху образеца се подписаха всички присъстващи членове на ОИК и изписаха 

трите си имена саморъчно. Отбелязани бяха датата и часът на одобряването на образеца 

на бюлетината. 

 Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис, издаден на ОИК 

Лесичово. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

 Председателят г-ца Мирослава Иванова: Съгласно РЕШЕНИЕ № 2363-МИ/ 

26.09.2015 на ЦИК, ОИК Лесичово следва незабавно след получаване на графичния 

файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони да проведе процедура по 

одобряване на графичния файл с образец на бюлетината. 

Общинската избирателна комисия принтира образеца на бюлетината за кмет на 

кметство Динката.  

ОИК Лесичово не констатира непълноти или несъответствие вследствие на 

извършената проверка. 

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 +  
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Член Лидия Кайнарова +         

Член Здравка Билева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

 

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

Решение № 2363-МИ/ 26.09.2015г. на ЦИК,  ОИК Лесичово 

    

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 

Динката.  

Върху образеца се подписаха всички присъстващи членове на ОИК и изписаха 

трите си имена саморъчно. Отбелязани бяха датата и часът на одобряването на образеца 

на бюлетината. 

 Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис, издаден на ОИК 

Лесичово. 

 

По т. 6 от дневния ред:  

 Председателят г-ца Мирослава Иванова докладва писмо с Изх. № 4000 – 

34/06.10.2015г. с наш вх. № 127/06.10.2015г.  от Областния управител на гр. Пазарджик 

относно организационно – техническата подготовка за получаване на хартиените 

бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове  на 25 

октомври 2015г. Съгласно същото ОИК Лесичово следва да предприеме незабавно 

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 БНБ, съпровождането на транспортното средство, 

което превозва бюлетините до областния център в гр. Пазарджик и последващото им 

транспортиране до община Лесичово. 

 Постъпиха следните предложения: 

Г-жа ДЕСПОВА: Считам за удачно председателят и зам – председателят да бъдат 

избрани за лица, които да отговарят за приемане на бюлетините от и в печатницата на 

БНБ, съпровождането на транспортното средство, което превозва бюлетините до 

областния център в гр. Пазарджик и последващото им транспортиране до община 

Лесичово. 

 

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 +  
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Член Татяна Керемидова +  

Член Цветанка Христоскова +  

Член Лидия Кайнарова +         

Член Здравка Билева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

 

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

Решение на ЦИК № 2363-МИ от 26.09.2015г 

Р Е Ш И: 

ИЗБИРА  

1. МИРОСЛАВА ТИХОМИРОВА ИВАНОВА 

2. ВАСИЛКА ИВАНОВА ГАВАЗОВА 

за лица, които да отговарят за приемане на бюлетините от и в печатницата на БНБ, 

съпровождането на транспортното средство, което превозва бюлетините до областния 

център в гр. Пазарджик и последващото им транспортиране до община Лесичово. 

 

Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на 

присъстващите членове на ОИК, са неразделна част от настоящия протокол от 

заседанието на ОИК. 

По т. 7 от дневния ред не постъпиха други предложения. 

Заседанието приключи в 18.10ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Иванова 

СЕКРЕТАР: 

Мария Деспова 

 

 

 

 

 
 

 


