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П Р О Т О К О Л   № 14 /13.10.2015 г. 

 

         Днес, 13.10.2015 г. в 17,30 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. Утвърждаване на избирателни секции на територията на община Лесичово за 

избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението; 

2. Определяне на комисия от състава на ОИК Лесичово, която да извърши 

проверка за достъпа до СИК за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването в Община Лесичово в изборите за 

общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.; 

3. Определяне на дата, място и час за обучение на членовете на СИК на 

територията на община Лесичово; 

4. Избор на отговорници за СИК сред членовете на ОИК; 

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

на общинска администрация Лесичово ще приемат изборните книжа, 

материали и печати от Областна администрация Пазарджик; 

6. Определяне на член от ОИК и резервен член, които в предизборния ден /24 

октомври 2015г./ 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 и за кметове и за националния референдум; 

7. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП ГЕРБ за изборите за 

общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община 

Лесичово  на 25 октомври 2015 г. 

8. 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 +  
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Член Татяна Керемидова +  

Член Цветанка Христоскова +  

Член Лидия Кайнарова +         

Член Здравка Билева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Председателят г-ца Мирослава Иванова докладва постъпило писмо с вх. № 

134/13.10.2015г. от секретаря на община Лесичово, в което се съдържа предложение за 

утвърждаване от ОИК на определените избирателни секции на територията на община 

Лесичово за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението. 

Съгласно Решение  №1549-МИ/27.08.2015г. на ЦИК не по-късно от 17 октомври 

2015 г. 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, а 

от своя страна пък общинскита избирателна комисия 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 зрителни 

увреждания, са както следва: 

 

√ Избирателна секция № 131400001 с адрес: с. Лесичово ул. „Площад 14 

Септември" №2; 

√ Избирателна секция № 131400002 с адрес: с. Боримечково ул. „Втора" №1;  

√ Избирателна секция № 131400003 с адрес: с. Динката ул. „Първа" №2; 

√ Избирателна секция № 131400004 с адрес: с. Калугерово ул. „Площад" №5; 

√ Избирателна секция № 131400006 с адрес: с.Памидово ул. „Първа" №24А; 

√ Избирателна секция № 131400007 с адрес: с. Церово ул. „Първа" №32 и  

√ Избирателна секция № 131400009 с адрес: с. Щърково ул. „Дванадесета" №4. 

 Периодът от 13.10.2015 г. до 25.10.2015 г., включително 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 
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комисии, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик 

(помещенията за гласуване). Заявките се подават от 08,30 часа до 17,00 часа по 

населени места, както следва: 

1.1. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия № 131400001, село Лесичово, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 03517/2221 и 0893697467; 

 1.2. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия № 131400002, село Боримечково, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0884926178; 

1.3. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия № 131400003, село Динката, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0879252932 и 0884894629; 

1.4. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционни избирателни комисии с №, № 131400004 и 131400005, село 

Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0893697467 и 

0884926178; 

1.5. 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; 

1.6. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия с № 131400007, село Церово, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера –0884886561; 

1.7. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционни избирателни комисии с №, № 131400008 и 131400009, село 

Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0884505241. 

 

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

№1549-МИ/27.08.2015г. на ЦИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-

Лесичово 

 

  

      Р  Е  Ш  И: 

 

 УТВЪРЖДАВА следните секции на територията на община Лесичово за 

избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението: 

 

√ Избирателна секция № 131400001 с адрес: с. Лесичово ул. „Площад 14 

Септември" №2; 

√ Избирателна секция № 131400002 с адрес: с. Боримечково ул. „Втора" №1;  

√ Избирателна секция № 131400003 с адрес: с. Динката ул. „Първа" №2; 

√ Избирателна секция № 131400004 с адрес: с. Калугерово ул. „Площад" №5; 

√ Избирателна секция № 131400006 с адрес: с.Памидово ул. „Първа" №24А; 

√ Избирателна секция № 131400007 с адрес: с. Церово ул. „Първа" №32 и  

√ Избирателна секция № 131400009 с адрес: с. Щърково ул. „Дванадесета" №4. 

ОИК Лесичово възлага на общинска администрация Лесичово изпълнението на 

взетото решение, като следва да се поставят на видно място във всяко кметство на 

територията на Община Лесичово съобщения за възможността на избирателите с 

опорно – двигателни и зрителни затруднения безпрепятствено да гласуват в изборния 

ден, както и телефоните за контакт, на които могат да подават заявки в периода от 

13.10.2015г. до 25.10.2015г. за времето от 8,30 ч. до 17.00ч. 

 

По т. 2 от дневния ред:  

Председателят г-ца Иванова: Съгласно Решение  №1549-МИ/27.08.2015г. на 

ЦИК, т.13 ОИК следят за осигуряване на условията за гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с 

областните и общинските администрации. Във връзка с това свое задължение ОИК 

Лесичово следва да определи комисия от състава на ОИК Лесичово, която да извърши 

проверка за достъпа до СИК за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването в Община Лесичово в изборите за общински съветници и 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпиха следните предложения: 
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Г-жа Шишиньова: Предлагам за членове на комисията с гореизложените 

правомощия следните членове: г-жа Христоскова, г-жа Кайнарова и г-жица Иванова. 

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 

С оглед на гореизложеното и във връзка с правомощията на ОИК-Пазарджик, и 

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

 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ комисия в състав: 

1. Цветанка Иванова Христоскова 

2. Лидия Ганчева Кайнарова 

3. Мирослава Тихомирова Иванова 

Комисията следва да извърши проверка за достъпа до СИК за гласуване на 

избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община 

Лесичово в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

По т.3 от дневния ред: 

Председателят г-ца Мирослава Иванова: Следва да определим дата, място и час 

за обучение на членовете на СИК на територията на община Лесичово. Предлагам 

същото да бъде проведено на 19.10.2015г. от 17.30.ч. в Читалище „ Отец Паисий“ в с. 

Лесичово на адрес: с. Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември“ №2.  

Пристъпи се към поименно и явно гласуване: 

ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ  ЗА   ПРОТИВ 

Председател  Мирослава Иванова +  

Зам. Председател Василка Гавазова +  
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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 

С оглед на гореизложеното и във връзка с правомощията на ОИК-Лесичово, и на 

основание чл.85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия, 

 

Р Е Ш И: 

НАСРОЧВА обучение на членовете на СИК на територията на община 

Лесичово на 19.10.2015 г. от 17.30.ч. в Читалище „ Отец Паисий“, Малката зала, в с. 

Лесичово на адрес: с. Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември“ №2.  

 За датата, часа и мястото на обучение да се уведомят Общинска администрация 

Лесичово, Областна дирекция на МВР – Пазарджик, Областна дирекция Пожарна 

безопасност – Пазарджик и представители на регистрираните в ОИК Лесичово партии, 

коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и 

кметове на 25 октомври 2015г. и произвеждане на национален референдум. 

 

По т. 4 от дневния ред: Избор на отговорници за СИК сред членовете на ОИК; 

 

№ секция Адрес на секция Отговорник Телефон 

131400001 С.ЛЕСИЧОВО, ул."пл.14 

Септември" № 002, Народно 

читалище "Отец Паисий-1890" 

Любка Стоименова 0899594154 

131400002 С.БОРИМЕЧКОВО, ул."Втора" 

№001, Народно читалище "Пробуда-

1930г." 

Василка Гавазова 0893437811 

131400003 С.ДИНКАТА, ул."Първа" № 2, 

Народно читалище "Пробуда-

1914г." 

Мария Деспова 

Цветанка 

Христоскова 

0899028848 

0888685098 
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131400004 С.КАЛУГЕРОВО, ул."Площад"№5, 

Туристически -посетителски инф. 

център 

Татяна Керемидова 0898529444 

131400005 С.КАЛУГЕРОВО, ОУ."Хр. Ботев", 

ул."Деветнадесета"№11 

Миленка 

Костадинова 

0885894045 

131400006 С.ПАМИДОВО, ул."Първа" № 024а, 

Народно читалище "Хр. Ботев-

1938г." 

Цветанка Фиткарова 0897449256 

131400007 С.ЦЕРОВО, ул."Първа" № 

032,Народно Читалище "Георги 

Бенковски-1900г." 

Лидия Кайнарова 

Здравка Билева 

0887600251 

131400008 С.ЩЪРКОВО, ул."Първа" № 

034,Народно Читалище"Хр. Ботев-

1927г." 

Цветана Шишиньова 0886701890 

131400009 С.ЩЪРКОВО, ул."Дванадесета" № 

4, ДВФУ "Света Петка" 

Цветана Шишиньова 0886701890 

С оглед на гореизложеното и във връзка с правомощията на ОИК-Лесичово, и на 

основание чл.85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия, 

 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ следните членове за отговорници на всяка СИК на територията на община 

Лесичово, както следва: 

№ секция Адрес на секция Отговорник Телефон 

131400001 С.ЛЕСИЧОВО, ул."пл.14 

Септември" № 002, Народно 

читалище "Отец Паисий-1890" 

Любка Стоименова 0899594154 

131400002 С.БОРИМЕЧКОВО, ул."Втора" 

№001, Народно читалище "Пробуда-

1930г." 

Василка Гавазова 0893437811 

131400003 С.ДИНКАТА, ул."Първа" № 2, 

Народно читалище "Пробуда-

1914г." 

Мария Деспова 

Цветанка 

Христоскова 

0899028848 

0888685098 

131400004 С.КАЛУГЕРОВО, ул."Площад"№5, 

Туристически -посетителски инф. 

център 

Татяна Керемидова 0898529444 
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131400005 С.КАЛУГЕРОВО, ОУ."Хр. Ботев", 

ул."Деветнадесета"№11 

Миленка 

Костадинова 

0885894045 

131400006 С.ПАМИДОВО, ул."Първа" № 024а, 

Народно читалище "Хр. Ботев-

1938г." 

Цветанка Фиткарова 0897449256 

131400007 С.ЦЕРОВО, ул."Първа" № 

032,Народно Читалище "Георги 

Бенковски-1900г." 

Лидия Кайнарова 

Здравка Билева 

0887600251 

131400008 С.ЩЪРКОВО, ул."Първа" № 

034,Народно Читалище"Хр. Ботев-

1927г." 

Цветана Шишиньова 0886701890 

131400009 С.ЩЪРКОВО, ул."Дванадесета" № 

4, ДВФУ "Света Петка" 

Цветана Шишиньова 0886701890 

 

  

По т. 5 от дневния ред: Определяне на член и резервен член от ОИК, които 

съвместно с представител на общинска администрация Лесичово ще приемат изборните 

книжа, материали и печати от Областна администрация Пазарджик; 

 Председателят г-ца Мирослава Иванова докладва постъпило Писмо от инж. 

Милена Комсийска, ст. експерт в дирекция „АКРРДС“, Областна администрация 

Пазарджик, с указание, след приключване на обучението на 15.10.2015г. 10.00ч. , 

упълномощени представители на общинските администрации и ОИК да заповядат в 

областна администрация за получаване на наличните при тях материали, а именно 

протоколи, чернови и чували за съхранение на изборните книжа и материали – черни, 

чували за съхранение на изборните книжа и материали и материали – бели и кутии за 

отрязъците с номерата на бюлетините. 

 

 Постъпиха следните предложения:  

Г-жица Иванова: Предлагам г-жа Шишиньова за представител на ОИК на 15.10.2015г. 

пред Областна управа гр. Пазарджик и г-жа Фиткарова за резервен член. 

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 +         
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Член Здравка Билева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

С оглед на гореизложеното и във връзка с правомощията на ОИК-Лесичово, и на 

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

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ Цветана Шишиньова за представител на ОИК Лесичово пред 

Областна управа гр. Пазарджик и г-жа Фиткарова за нейна резерва, които след 

приключване на обучението на ЦИК, насрочено на 15.10.2015г. 10.00ч. , да получат 

наличните материали, а именно протоколи, чернови и чували за съхранение на 

изборните книжа и материали – черни и бели, както и кутии за отрязъците с номерата 

на бюлетините. 

 

По т. 6 от дневния ред: Определяне на член от ОИК и резервен член, които в 

предизборния ден /24 октомври 2015г./ 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 и за 

кметове и за националния референдум; Раздаването на книжата и материалите следва 

да приключи до 20.00ч. на 24 октомври 2015г.  по график, съгласуван с общинска 

администрация и органите на МВР. 

Постъпиха следните предложения: 

Г-жа Шишиньова: Предлагам Татяна Керемидова за член на ОИК Лесичово, 

който ще предаде съвместно с представител на общината бюлетините, изборните книжа 

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

националния референдум на СИК на територията на 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 +  

Член Татяна Керемидова +  

Член Цветанка Христоскова +  

Член Лидия Кайнарова +         

Член Здравка Билева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 



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

email: oik1314@cik.bg 

 

стр.10 

 

С оглед на гореизложеното и във връзка с правомощията на ОИК-Лесичово, и на 

основание чл.85, ал.4 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия, 

Р Е Ш И: 

ОПРЕДЕЛЯ Татяна Керемидова 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 и за 

националния референдум на СИК на територията на община Лесичово на 24 октомври 

2015г. 

  

По т. 7 от дневния ред Постъпило е Заявление с Вх. № 135/13.10.2015г. 16.50 ч. от 

Илиян Николов Вулянов, преупълномощен от Найден Тодоров Шопов, представляващ 

ПП „ГЕРБ“ . В ОИК Лесичово са представени следните документи: 

1. Заявление по образец № 68 – МИ от изборните книжа за регистрация на 

застъпниците на кандидатска листа на изборите 

2. Пълномощно – 2бр.; 

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

технически носител в EXCEL формат. 

Предложените лица за застъпници са: 

№ Три имена на застъпника ЕГН 

1 Зоя Стойкова Чочкова  

2 Ресмие Яшарова Велиева  

3 Борислав Василев Даскалов   

4 Eлена Георгиева Лазарова  

5 Николай Николов Попов  

6 Иван Венциславов Ганчев  

7 Георги Василев Иванов  

8 Йордан Йорданов Нейков  

9 Стоянка Иванова Пешева  

 

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 +  
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Член Цветанка Христоскова +  

Член Лидия Кайнарова +         

Член Здравка Билева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – няма 

ЕГН- тата на предложените застъпници бяха проверени в системата на 

„Информационно обслужване“ и се установи, че същите са валидни.  

На осн.. чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, ОИК Лесичово, 

Р Е Ш И: 

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа на ПП ГЕРБ за изборите за 

общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Лесичово  на 25 

октомври 2015 г., както следва: 

№ Три имена на застъпника ЕГН 

1 Зоя Стойкова Чочкова  

2 Ресмие Яшарова Велиева  

3 Борислав Василев Даскалов   

4 Eлена Георгиева Лазарова  

5 Николай Николов Попов  

6 Иван Венциславов Ганчев  

7 Георги Василев Иванов  

8 Йордан Йорданов Нейков  

9 Стоянка Иванова Пешева  

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен срок, считано 

от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК 

  

По т. 8 от дневния ред: 

Председателят г-ца Мирослава Иванова докладва за сведение на членовете на ОИК 

Лесичово ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Веселина Господинова Милкова, вр.и.д. Кмет на 

Община Лесичово 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

 В Община Лесичово писмо с Ваш Изх. № 4000-34/06.10.2015 г. от Областна 

администрация, гр.Пазарджик относно организационно-техническата подготовка за 

получаване на хартиените бюлетини при произвеждането на общите избори за 

общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени на 25 

октомври 2015 г. В тази връзка и на основание на чл.18, ал. 1 от Изборния кодекс и 

чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) , и във връзка с Решения № 2260-МИ/18.09.2015 г. и на 

№2363-МИ/26.09.2015 г. на Централна избирателна комисия, предлагам бюлетините 



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

email: oik1314@cik.bg 

 

стр.12 

 

за провеждане на общите избори за общински съветници и кметове и национален 

референдум, насрочени на 25 октомври 2015 г. да бъдат съхраняване в Стая № 2 на 

сграда № 4, находяща се в УПИ XIII – ОбНС, кв. 25 по плана на с.Лесичово с 

административен адрес – с.Лесичово, ул. „Никола Чочов“ 11-13, община Лесичово, 

област Пазарджик.  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи в 19.50ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мирослава Иванова 

СЕКРЕТАР: 

Мария Деспова 

 

 

 

 

 
 

 


