9 жалби срещу решения на ОИК Белоградчик и 8 срещу ОИК Видин са подадени в Административе
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В периода от 28 до 31 октомври 2011 г. в Административен съд – Видин са постъпили
пет жалби срещу решение на
ОИК – Белоградчик
за обявяване на резултатите от проведените на 23.10.2011 г. местни избори за
общински съветници в община Белоградчик. Това съобщи за Радио “Фокус”- Видин
Даниела Пинтова, секретар на Административен съд-Видин. Против решението на ОИК
– Белоградчик се жалват Мирослава Чавдарова Димитрова – кандидат за общински
съветник от ПП „Герб”, Иван Борисов Николов от Местна коалиция „Всички за община
Белоградчик”, Ирена Венкова Иванова – кандидат за общински съветник от ПП „РЗС”,
Радослав Любенов Живков – в качеството си на кандидат за общински съветник за гр.
Белоградчик и Соня Кирилова Димитрова – кандидат за общински съветник, уточни
Пинтова. С Разпореждане съдът е оставил без движение жалбите, поради
констатирани нередности и е задължил ОИК – Белоградчик да представи атакуваното
решение, заедно с административната преписка. След изпълнение на тези указания,
съдопроизводствените действия ще бъдат продължени. Други 4 жалби са подадени
срещу ОИК Белоградчик срещу решение за определяне на изборните резултати за
избор на кмет на общината. Съдът е оставил без движение жалбите с указанието ОИК
– Белоградчик да окомплектова преписката във връзка с обжалваното решение.
В Административния съд са постъпили 4 жалби срещу решения на ОИК Видин за
определяне резултати от избори за кандидатски листи за общински съветници. Поради
констатирани нередности съдът е задължил ОИК – Видин да представи атакуваното
решение по административната преписка. Жалбите във Видин са подадени от коалиция
„Обединение за Видин”, ПП ”Българска левица” – Ирена Стефанова Александрова, ПП
„Политическо движение социалдемократи” и МКП „Алтернатива за бъдещето на Видин”
- Николай Ценов Тодоров.
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Четири са и жалбите срещу решение на ОИК – Видин, за участие в изборите за кмет на
Община Видин. С определение съдът е оставил без разглеждане жалбите и е
прекратил производството по Административното дело. "Мотивите са, че съгласно
Изборния кодекс решението на ОИК за определяне на резултати от изборите може да
се оспори в 7 дневен срок от обявяването на решението. С оглед проведения втория
тур на изборите, атакуваното решение се явява неокончателно, не представлява
решение по смисъла на Изборния кодекс и не подлежи на окончателно оспорване",
обясни секретарят на съда.
В Административен съд – Видин са образувани и административни дела с
жалбоподател „Коалиция алтернатива за благоденствие и възход – АБВ”. С жалбите се
оспорват съответно Решения на ОИК – Бойница за избор на кмет на община Бойница и
за избор на общински съветници на община Бойница.
Радио "Фокус" - Видин
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