Справка за образуваните дела по реда на Изборния кодекс в Административен съд - Видин
към 11.02.2020 г.
№
по
ред

1

2

3

4

№ на
делото

291/2019

297/2019

317/2019

323/2019

Дата на
образуване

Предмет

Касационно
обжалване

Статус на делото

Резултат

30.9.2019 г.

Инициативен комитет за
издигане на Г. Стоенелов като
във връзка с Решение №
независим кандидат на Община 1201 от 26.09.2019 г. на ЦИК
Ново село

Отхвърля жалбата

Определение от
2.10.2019 г.

Не е обжалвано

4.10.2019 г.

Инициативен комитет за
издигане на Г. Стоенелов като
независим кандидат на Община
Ново село

във връзка с Решение №
24-МИ от 24.09.2019 г. на
ОИК-Ново село

Отхвърля жалбата

Определение от
8.10.2019 г.

Не подлежи на
обжалване

4.11.2019 г.

Коалиция „БСП за България",
представлявана по пълномощие
от Венцислав Томов Ванков и
Венцислав Томов Ванков като
кандидат за общински съветник

във връзка с Решение №
97-МИ от 28.10.2019 г. на
ОИК-с.Ружинци

РЕШЕНО ПОТВЪРЖДАВА
Решение № 97-МИ от
28.10.2019 г. на ОИК Ружинци

Решение от
18.11.2019 г.

Обжалвано пред ВАС

Калин Славчев Петров като
кандидат за общински съветник

във връзка с Решение №
189-МИ/31.10.2019 г. на
ОИК-Видин за обявяване за
избран на общински
съветник Красимир Асенов
Иванов от листата на
Движение за права и
свободи

РЕШЕНО ПОТВЪРЖДАВА
Решение № 189МИ/31.10.2019 г. на
ОИК-Видин

Решение от
14.11.2019 г.

Решение №
17022/12.12.2019 г.
на ВАС

06.11.2019г.

Жалбоподател

№
по
ред

5

6

7

№ на
делото

324/2019

325/2019

326/2019

Дата на
образуване

07.11.2019г.

07.11.2019г.

07.11.2019г.

Жалбоподател

Предмет

Статус на делото

във връзка с Решение №
114-МИ на ОИК Радослав Любенов Живков, в
Белоградчик за обявяване на
качеството му на кандидат за
РЕШЕНО ПОТВЪРЖДАВА
резултатите от проведените
общински съветник от
Решение № 114-МИ на
на 27.10.2019 г. местни
Политическа партия „Национален
ОИК - Белоградчик
избори за общински
фронт за спасение на България"
съветници в ОбщинаБелоградчик

Александър Кольов Алексиев,
кандидат за кмет на община
Белоградчик на ПП „НФСБ"
община Белоградчик

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
във връзка с Решение № 110
жалбата и ПРЕКРАТЯВА
- МИ на ОИК - Белоградчик за
производството по делото,
определяне на резултатите
тъй като решението за
от изборите за кмет на
допускане до балотаж не
община Белоградчик от
подлежи на самостоятелно
28.10.2019г.
обжалване пред съда

във връзка с Решение № 85 РЕШЕНО ПОТВЪРЖДАВА
Борислав Тошев Крумов,
МИ от 04.11.2019г. на ОИК
Решение № 85 - МИ от
кандидат за кмет на община Ново Ново село за определяне на
04.11.2019г. на ОИК Ново
село
резултатите от изборите за
село
кмет на общината

Резултат

Касационно
обжалване

Решение от
21.11.2019 г.

Решение №
1706/03.02.2020 г.
на ВАС

Определение от
12.11.2019 г.

Решение от
21.11.2019 г.

Не е обжалвано

Решение №
17027/12.12.2019 г. на
ВАС

№
по
ред

8

9

10

№ на
делото

327/2019

328/2019

329/2019

Резултат

Касационно
обжалване

08.11.2019г.

ПРЕКРАТЯВА
производството по
Александър Кольов Алексиев, във връзка с Решение № 110 Административно дело
кандидат за кмет на община
- МИ на ОИК Белоградчик за №327/2019г. по описа на
Белоградчик на ПП „НФСБ"
определяне на резултатите
АС-Видин.
община Белоградчик за изборите
от изборите за кмет на
Присъединява АД
за кмет и общински съветници на
община Белоградчик от
№327/2019г. по описа на
27.10.2019г.
28.10.2019г.
АС-Видин към АД №
325/2019г. по описа на
АС-Видин

Определение от
8.11.2019 г.

Не подлежи на
обжалване

08.11.2019г.

ПРЕКРАТЯВА
производството по
във връзка с Решение №
Административно дело
114-МИ на ОИК- Белоградчик
Радослав Любенов Живков,
№328/2019г. по описа на
за обявяване на резултатите
кандидат за общински съветник
АС-Видин.
от проведените на 27.10.2019
на ПП"НФСБ" при Община
Присъединява АД
г. местни избори за
Белоградчик
№328/2019г. по описа на
общински съветници в
АС-Видин към АД №
Община- Белоградчик.
324/2019г. по описа на
АС-Видин

Определение от
8.11.2019 г.

Не подлежи на
обжалване

08.11.2019г.

във връзка с Решение №
174-МИ от 28.10.2019г. на
Общинска избирателна
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
Генади Велков, в качеството му
комисия -Видин за
жалбата и ПРЕКРАТЯВА
на председател на местна
определяне на изборните производството по делото,
коалиция "СДС" /НДСВ, НА, ЗНС,
резултати за избиране на поради изтичане на срока
БЗНС и БДС-Р/
общински съветници на
за обжалване
Община Видин на изборите
на 27.10.2019г.

Определение от
11.11.2019 г.

Не е обжалвано

Дата на
образуване

Жалбоподател

Предмет

Статус на делото

№
по
ред

11

12

13

№ на
делото

330/2019

332/2019

334/2019

Дата на
образуване

Жалбоподател

Предмет

Статус на делото

08.11.2019г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
жалбата и ПРЕКРАТЯВА
производството по делото,
Генади Велков, в качеството му
във връзка с Решение №
поради неизпълнение на
на председател на местна
220-МИ/04.11.2019 г. на
дадените от съда,
коалиция "СДС" /НДСВ, НА, ЗНС, ОИК-Видин за избор на кмет
задължителни указания,
БЗНС и БДС-Р/
на втори тур.
във връзка с отстраняване
на нередовностите по
жалбата в срок

11.11.2019г.

Милчо Лалов Въков, кандидат за във връзка с Решение № 111
кмет издигнат от БСП на община - МИ от 04.11.2019г. на ОИК
Брегово за изборите за кмет и
Брегово за определяне на
общински съветници на
резултатите от изборите за
27.10.2019г.
кмет на общината.

11.11.2019г.

във връзка с Решение №
Димитър Велков, в качеството му
221-МИ/04.11.2019 г. на
на представител на коалиция
ОИК-Видин за избор на кмет
"БСП за България"
на с.Гомотарци.

Резултат

Касационно
обжалване

Определение от
14.11.2019 г.

Не е обжалвано

РЕШЕНО ПОТВЪРЖДАВА
Решение № 111 - МИ от
04.11.2019г. на ОИК
Брегово

Решение от
25.11.2019 г.

Не е обжалвано

РЕШЕНО ПОТВЪРЖДАВА
Решение № 221- МИ от
04.11.2019 г. на ОИК Видин

Решение от
19.11.2019 г.

Не е обжалвано

№
по
ред

14

15

№ на
делото

335/2019

336/2019

Дата на
образуване

Жалбоподател

Предмет

Статус на делото

11.11.2019Г.

във връзка с Решение №
174-МИ от 28.10.2019г. на ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
ОИК - Видин за определяне жалбата и ПРЕКРАТЯВА
Димитър Велков, представител на
на изборните резултати за производството по делото,
Коалиция "БСП за България"
избиране на общински
поради изтичане на срока
съветници на Община Видин
за обжалване
на изборите на 27.10.2019г.

12.11.2019г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
жалбата и ПРЕКРАТЯВА
Александър Кольов Алексиев от
производството по делото,
Решение № 131 от
гр.Белоградчик - кандидат за
поради неизпълнение на
04.11.2019г. на ОИК кмет на Община Белоградчик на
дадените от съда,
Белоградчик за избор на
ПП „Национален фронт за
задължителни указания,
кмет на община Белоградчик
спасение на България"
във връзка с отстраняване
на нередовностите по
жалбата в срок

Резултат

Касационно
обжалване

Определение от
12.11.2019 г.

Не е обжалвано

Определение от
15.11.2019 г.

ВАС
ОСТАВЯ В СИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ на
Административен
съд-Видин

