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 № 24 / 10.03.2016 г.
Днес, 10. 03. 2016 г. в 15:00 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, Здравка Билева, Татяна
Керемидова и Лидия Кайнарова.
Отсъстващи Любка Стоименова и Миленка Костадинова.
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. №
14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март
2016 г. от 11:00 ч.
2. Вземане на становище по Касационна жалба с вх. № 5231/2015 г. и Касациона
жалба вх. №5214/2015 г. на Александър Запринов Стоянов, по които е
образувано aдм. д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд.
3. Други
Пристъпи се към поименно и явно гласуване:
ДЛЪЖНОСТ
ИМЕ
Председател
Мирослава Иванова
Зам. Председател
Василка Гавазова
Секретар
Мария Деспова
Член
Цветанка Фиткарова
Член
Цветана Шишиньова
Член
Цветанка Христоскова
Член
Татяна Керемидова
Член
Лидия Кайнарова
Член
Здравка Билева
4. Гласували – 09
5. За – 09
6. Против – няма

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

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 жалбите от адв. Лука Александров Бельов, представляващ Александър
Запринов Стоянов, кандидат за кмет в с. Динката, община Лесичово, против Решение
№680/23.11.2015 г. на Административен съд Пазарджик, следва да бъде избран член от
състава на ОИК, който да осъществи процесуално представителство по
Административно дело № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд
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1. Василка Гавазова: Предлагам законния представител на ОИК Лесичово да
представлява комисията по Административно дело № 14140/2015 г. по описа на
Върховен Административен съд, насрочено за 15 март 2016 г. от 11:00 ч.

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
Цветанка Фиткарова
+
Член
Цветана Шишиньова
+
Член
Цветанка Христоскова
+
Член
Татяна Керемидова
+
Член
Лидия Кайнарова
+
Член
Здравка Билева
+
1. Гласували – 09
2. За – 09
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 №
14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март
2016 г. от 11:00 ч.
.
По точка втора от дневния ред:
Председателя на ОИК г-ца Мирослава Иваново докладва постъпили Касационни жалби
от адв. Лука Александров Бельов, представляващ Александър Запринов Стоянов,
кандидат за кмет в с. Динката, община Лесичово, против Решение №680/23.11.2015 г.
на Административен съд Пазарджик
В Касационна жалба №5231/2015 г. се излагат съображение за недопустимост и
неправилност на Решение №680/23.11.2015 г. на Административен съд Пазарджик и се
иска неговата цялостна отмяна.
Против първоинстанционното решение е постъпила и Касационна жалба с
вх.№5214/2015 г. относно присъдените разноски за адвокатско възнаграждение, в полза
на заинтересованата страна по делото.
След като разгледа Касационна жалба №5231/2015 г, ОИК Лесичово счита
същата за неоснователна. Обжалваното решение на Административен съд Пазарджик е
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допустимо, правилно и законосъобразно. Същото е мотивирано и съдържа задълбочен
анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Постановено е при
стриктно спазване на материалния закон и административнопроизводствени правила.
С оглед на гореизложеното същата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, а
решението на Административен съд Пазарджик – потвърдено.

По точка трета от дневния ред не постъпиха други предложения.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи в 15.30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мирослава Иванова
СЕКРЕТАР:
Мария Деспова
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