ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛЕСИЧОВО
с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, тел.: +359 3517 2200
email: oik1314@cik.bg
П Р О Т О К О Л № 23 / 11.11. 2015 г.
Днес, 11. 11. 2015 г. в 13:30 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, Цветанка
Фиткарова, Цветана Шишиньова, Цветанка Христоскова, Миленка Костадинова и
Здравка Билева.
Отсъстващи Любка Стоименова, Татяна Керемидова и Лидия Кайнарова.
На заседанието присъстват повече от половината от членовете на ОИК.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Определяне на член на ОИК, който ще представлява комисията по Адм. Д. №
815/2015 по описа на Административен съд Пазарджик, насрочено за 13 ноември
2015 г. от 09:00 ч.
2. Вземане на решение за отпечатване на помещението в което се съхраняват
бюлетините, изборните книжа и архива на ОИК Лесичово и съставяне на
протокол на основание т. 31 от Решение №2662/18.10.2015 г. на ЦИК
3. Вземане на решение за връщане на взетите по опис документи и печат в
помещението, в което се съхраняват бюлетините, изборните книжа и архива на
ОИК Лесичово и съставяне на протокол на основание т. 31 от Решение
№2662/18.10.2015 г. на ЦИК
4. Вземане на становище по Жалба на Александър Запринов Стоянов по която е
образувано Адм.д.№815/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик.
5. Други
Пристъпи се към поименно и явно гласуване:
ДЛЪЖНОСТ
ИМЕ
Председател
Мирослава Иванова
Зам. Председател
Василка Гавазова
Секретар
Мария Деспова
Член
Миленка Костадинова
Член
Цветанка Фиткарова
Член
Цветана Шишиньова
Член
Цветанка Христоскова
Член
Здравка Билева
6. Гласували – 8
7. За – 8
8. Против – няма

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ
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По първа точка от дневния ред:
Съгласно решение №2901/05.11.2015 г. на ЦИК в случай на постъпили жалби
срещу решения на ОИК, комисията следва да излъчи член от своя състав, който да я
представлява по образуваното административно производство.
Предвид жалба от Александър Запринов Стоянов, кандидат за кмет в с. Динката,
община Лесичово, против Решение №159-МИ/НР от 01.11.2015 г. от ОИК Лесичово, в
Административен съд Пазарджик е образувано адм.д. №815/2015 г.
Цветанка Христосково: Предлагам законния представител на ОИК Лесичово да
представлява комисията по Административно дело №815/2015 г.
Други предложения не постъпиха и се 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
Цветанка Христоскова
+
Член
Здравка Билева
+
1. Гласували – 8
2. За – 8
3. Против – няма
На основание решение №2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК и на основание чл.85,
ал.4 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Лесичово
ОПРЕДЕЛЯ :
Мирослава Тихомирова Иванова да представлява ОИК ЛЕСИЧОВО по Адм.Д
№815/2015 по описа на Административен съд Пазарджик.

По точка втора от дневния ред
По повод жалба от Александър Запринов Стоянов, кандидат за кмет в с.
Динката, община Лесичово, против Решение №159-МИ/НР от 01.11.2015 г. от ОИК
Лесичово, в Административен съд Пазарджик е образувано адм.д. №815/2015 г.
Производството е по реда на чл.459 от ИК. Жалбата е постъпила директно в
Административният съд, който с Определение №1144/ 09.11.2015 г. задължи ОИК
Лесичово в срок до 15 ч. на 12.11.2015 г. да представи относимата административна
преписка по издаване на оспорваното решение.
С Разпореждане №2029/10.11.2015 г. Административен съд Пазарджик
разпореди на Председателя на ОИК Лесичово да представи по делото пакета с
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недействителни бюлетини, съгласно горепосоченото определение, като за целта
съответните длъжностни лица му осигурят достъп до изборните книжа и му ги
предадат.
Процедурата по отпечатване на помещението, в което се съхраняват
бюлетините, изборните книжа и архива на ОИК, е регламентирана в т. 30 и 31 от
Решение на ЦИК №2662/18.10.2015 г.
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
Цветанка Христоскова
+
Член
Здравка Билева
+
1. Гласували – 8
2. За – 8
3. Против – няма
На основание чл.85 ал.4 от ИК и след издаденото изрично съдебно
разпореждане, ОИК ЛЕСИЧОВО
РЕШИ
Отпечатва на помещението, в което се съхраняват бюлетините, изборните книжа
и архива на ОИК в присъствието на:
- Представителите на общинска администрация с. Лесичово, овластени със
Заповед №221/11.11.2015 г.
1. Силвия Стефанова Костова
2. Радка Михайлова Мантарова
3. Атанаска Драганова
- Следните членове на ОИК Лесичово:
1. Мирослава Иванова
2. Василка Гавазова
3. Мария Деспова
4. Цветанка Фиткарова
5. Цветана Шишиньова
6. Цветанка Христоскова
7. Миленка Костадинова
8. Здравка Билева
се отпечата помещението, в което се съхраняват бюлетините, изборните книжа и
архива на ОИК Лесичово.
Установи се, че хартиените ленти на торбите и пликовете са в цялост.
От помещението бяха извадени следните документи:
1. Пакет недействителни бюлетини
2. Протокол на секционна избирателна комисия №131400003 в с. Динката за
избор на кмет на кметство с. Динката втори тур.
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Протокол на общинска избирателна комисия за избор на кмет на кметство с.
Динката
4. Предложение за протокол на общинска избирателна комисия за избиране на
кмет на кметство Динката втори тур – Компютърна разпечатка на
„Информационно обслужване“ АД
5. Предложение за решение на Общинска избирателна комисия за избиране на
кмет на кметство Динката 2 тур – Компютърна разпечатка на
„Информационно обслужване“ АД
6. Съответствие на приетите, въведените и потвърдените секционни протоколи
за избиране на кмет на с. Динката със номера на издадената разписка – втори
тур – Компютърна разпечатка на „Информационно обслужване“ АД
7. Протокол №22/01.11.2015 г. на ОИК ЛЕСИЧОВО
8. Решение №159-МИ/НР/01.11.2015 г. на ОИК ЛЕСИЧОВО
9. Печат на ОИК Лесичово
10. Приемо - предавателен протокол за предаване на изборни книжа, предадени
от общинска администрация на Община Лесичово на СИК в предизборния
ден /24 октомври/.
3.

Извадените документи и печат бяха предадени на Мирослава Тихомирова Иванова –
Председател на ОИК ЛЕСИЧОВО
По точка трета от дневния ред:
След като бяха направени заверени копия на същите за нуждите на Адм.д
№815/2015 г. на Административен съд Пазарджик, следва да върне обратно в
помещението следните документи:
1. Протокол на секционна избирателна комисия №131400003 в с. Динката за
избор на кмет на кметство с. Динката втори тур.
2. Протокол на общинска избирателна комисия за избор на кмет на кметство
с. Динката
3. Предложение за протокол на общинска избирателна комисия за избиране
на кмет на кметство Динката втори тур – Компютърна разпечатка на
„Информационно обслужване“ АД
4. Предложение за решение на Общинска избирателна комисия за избиране
на кмет на кметство Динката 2 тур – Компютърна разпечатка на
„Информационно обслужване“ АД
5. Съответствие на приетите, въведените и потвърдените секционни
протоколи за избиране на кмет на с. Динката със номера на издадената
разписка – втори тур – Компютърна разпечатка на „Информационно
обслужване“ АД
6. Протокол №22/01.11.2015 г. на ОИК ЛЕСИЧОВО
7. Решение №159-МИ/НР/01.11.2015 г. на ОИК ЛЕСИЧОВО
8. Печат на ОИК Лесичово
9. Приемо - предавателен протокол за предаване на изборни книжа,
предадени от общинска администрация на Община Лесичово на СИК в
предизборния ден /24 октомври/.
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Пристъпи се към поименно и явно гласуване:
ДЛЪЖНОСТ
ИМЕ
Председател
Мирослава Иванова
Зам. Председател
Василка Гавазова
Секретар
Мария Деспова
Член
Миленка Костадинова
Член
Цветанка Фиткарова
Член
Цветана Шишиньова
Член
Цветанка Христоскова
Член
Здравка Билева
1. Гласували – 8
2. За – 8
3. Против – няма

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

На основание чл.85 ал.4 от ИК и след издаденото изрично съдебно
разпореждане, ОИК ЛЕСИЧОВО
РЕШИ
Връща по опис горепосочените документи и печат, за което се състави нарочен
протокол, който съдържа подписите на всички присъстващи на запечатването на
помещението лица.
По точка четвърта от дневния ред:
Председателя на ОИК г-ца Мирослава Иваново докладва постъпила жалба от
Александър Запринов Стоянов, кандидат за кмет в с. Динката, община Лесичово,
против Решение №159-МИ/НР от 01.11.2015 г. от ОИК Лесичово, в Административен
съд Пазарджик е образувано адм.д. №815/2015 г.
В същата се излагат съображение за незаконосъобразност и необоснованост на
решение №159-МИ/НР от 01.11.2015 г. на ОИК Лесичово. Посочват се конкретни
нарушения на изборните правила в работата на секционната избирателна комисия в
с.Динката.
Жалбоподателят иска отмяна на горепосоченото решение за избор на кмет на
кметство Динката и обявяване избора за незаконосъобразен,. Алтернативно моли да се
отмени обжалваното решение и да се върна не ОИК Лесичово за обявяване на
действителните резултати. Представи конкретни доказателствени искания и представя
писмени доказателства.
След като разгледа жалбата ведно с приложените към нея писмени
доказателства, ОИК Лесичово счита същата за неоснователна. Обжалваното решение на
ОИК Лесичово съдържа фактически и правни основания за неговото издаване и е взето
при спазване на всички административно-производствени правила.
Оспореният протокол на съответната секционна избирателна комисия не
съдържа поправки от неговите членове, както и данни за налични спорове между
членовете на секционната избирателна комисия за действителността, респективно –
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недействителността на бюлетините. Протокола е подписан без особено мнение от
всички членове на СИК.
Не се сочат доказателства, относно твърденията за оказан натиск върху
избирателите и провеждане на агитация в изборният ден. В ОИК Лесичово не са
подавани жалби за посочените нарушения.
По-подробни съображения ОИК Лесичово изложи в писмено становище което е
неразделна част от настоящия протокол.

По точка пета от дневния ред:
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи в 18.00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Иванова
СЕКРЕТАР:
Мария Деспова
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