
  

П Р О Т О К О Л 

№ 40 

23.10.2015 г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК 

Заседанието се откри в  ч. от Председателя на ОИК, който обяви следния дневен ред: 

1. Регистриране на застъпници; 

2. Замяна на застъпници; 

3. Разни 

На заседанието присъстват  члена на ОИК Казанлък и е налице необходимия кворум за 
провеждане на заседание на комисията. 

По т. 1 от дневния ред 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, в 

изборите за общински съветници  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. 

  Постъпило е заявление Вх.№ 266/23.10.2015 г. за регистрация на застъпници на кандидатска листа 

ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. Към 

заявлението е приложен списък с имената и ЕГН на предложените застъпници.  

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат регистрирани застъпници на 

кандидатска листа на ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 г. в 

Община Казанлък. Предостави възможност за мнения, предложения и възражения. Такива не се изказаха. 

Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението гласуваха всички присъстващи  

членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, т. 18, чл. 117, ал. 4 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Казанлък 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 340 

Регистрира 53 (петдесет и три) застъпници  на кандидатската листа ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, в 

изборите за общински съветници  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък, както следва: 

1. Анка Христова Костова  

2. Катя Петрова Петкова  

3. Стефка Иванова Станчева  

4. Георги Стойнов Илиев  

5. Йордан Пенков Йорданов  

6. Веселин Стайков Вандов  

7. Ваня Петрова Варадева  

8. Стефан Стойчев Ганчев  

9. Татяна Стефанова Касабова  

10. Евелина Крумова Йовчева  

11. Марлена Иванова Бояджиева  

12. Мария Стефанова Карагьозова  

13. Антон Ерменков Иванов  



14. Величка Атанасова Цветкова  

15. Мишо Мишев Шинев  

16. Надежда Ангелова Шинева  

17. Надежда Артьомовна Марова  

18. Събка Иванова Паскова  

19. Галина Колева Минкова  

20. Димитър Генчев Димитров  

21. Николина Георгиева Манчева  

22. Дина Петрова Лалова  

23. Веселина Данаилова Колева  

24. Николай Любенов Асенов  

25. Асен Атанасов Александров  

26. Евгения Борисова Цветкова  

27. Алексей Стойков Богданов  

28. Борислав Вълев Говедарски  

29. Пенка Койчева Велкова  

30. Веска Лазарова Христова  

31. Йовка Чернева Гурлева  

32. Снежана Дончева Дзънова  

33. Горан Атанасов Пасков  

34. Алекси Красимиров Котков  

35. Михаил Валентинов Славов  

36. Мустафа Сали Мустафа  

37. Михаил Асенов Йорданов  

38. Феим Салим Феим  

39. Светлозар Георгиев Манолов  

40. Петър Ангелов Варадев  

41. Иванка Райчева Митова  

42. Донка Георгиева Карастоянова  

43. Стоян Русев Карастоянов  

44. Мария Архангелова Пулева  

45. Слави Николов Стефанов  

46. Сашо Петров Бакърджиев  

47. Петър Коев Рахманлиев  

48. Иванка Лалева Рахманлиева  

49. Таня Дойчева Дойчева  

50. Светла Красимирова  Илиева  

51. Марин Красимиров Соколов  

52. Светослав Тенев Тенев  

53. Цветанка Димитрова Вандова  
 

ОТНОСНО: Замяна на застъпници, предложена от Местна коалиция „Експерти за Казанлък“ 

Постъпило е Предложение от Местна коалиция „Експерти за Казанлък“ за замяна на регистрирани 
застъпници с вх. № 272 /23.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите от Местна 

коалиция „Експерти за Казанлък“ замени на регистрирани застъпници. Предостави възможност за 

мнения, предложения и възражения. Такива не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. 

„За“ приемане на решението гласуваха всички присъстващи …. членове на комисията. „Против“ – няма. 



На основание на чл. 118, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК и във връзка с Решение № 323 / 
20.10.2015г. на ОИК Казанлък, ОИК Казанлък, взе следното  

Р Е Ш ЕН И Е № 341: 

Приема направеното от Местна коалиция „Експерти за Казанлък“ предложение, както следва: 

1. Заличава Кирил Любенов Кирилов, ЕГН…, регистриран с т. 1 от Решение № 323 / 20.10.2015 г. на 
ОИК Казанлък като застъпник на Местна коалиция „Експерти за Казанлък“, като анулира издаденото 
Удостоверение № 1 / 20.10.2015 г. 

Регистрира Цветелина Георгиева Митранова, ЕГН …., като застъпник на кандидатската листа на 
Местна коалиция „Експерти за Казанлък“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 
г. в Община Казанлък.  

  2. Заличава Светла Иванова Стоева, ЕГН …., регистриран с т. 10 от Решение № 323 / 20.10.2015 г. на 
ОИК Казанлък като застъпник на Местна коалиция „Експерти за Казанлък“, като анулира издаденото 
Удостоверение № 10 / 20.10.2015 г. 

  Регистрира Иван Панайотов Михов, ЕГН … като застъпник на кандидатската листа на Местна 
коалиция „Експерти за Казанлък“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в 
Община Казанлък.  

ОТНОСНО: Замяна на член на СИК, предложен от ръководството на ПП Движение за права и 
свободи в Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение от  ПП Движение за права и свободи за промени в СИК от квотата на ПП 
Движение за права и свободи с вх. № 275 /23.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите от ПП 

Движение за права и свободи промени в СИК. Предостави възможност за мнения, предложения и 

възражения. Такива не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на 

решението гласуваха всички присъстващи членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл.85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 от ИК и във връзка с Решение № 241 / 
28.09.2015г. и Решение № 253 / 28.09.2015 г. на ОИК Казанлък, ОИК Казанлък взе следното  

  Р Е Ш Е Н И Е № 342: 

Приема направеното от ПП Движение за права и свободи предложение  за промени в СИК от 
квотата на ПП Движение за права и свободи в Община Казанлък, както следва: 

1. Освобождава Антон Илиев Чалъков, като член на СИК 048 гр. Казанлък 

Назначава за член на СИК 048 гр. Казанлък Али Сюлейманов Мурадов,  ЕГН … 

2. Освобождава Хюсеин Реджеп Казали, като секретар на СИК 076 с. Черганово 

Назначава за секретар на СИК 076 с. Черганово Мустафа Юсеин Зърбаш, ЕГН …. 

 

ОТНОСНО: Замяна на член на СИК, предложен от ръководството на ПП ГЕРБ в Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение от  ПП ГЕРБ за промени в СИК от квотата на ПП ГЕРБ с вх. № 276 
/23.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите от ПП ГЕРБ 

промени в СИК. Предостави възможност за мнения, предложения и възражения. Такива не се изказаха. 

Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението гласуваха всички присъстващи  

членове на комисията. „Против“ – няма. 



На основание на чл.85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 от ИК и във връзка с Решение № 241 / 
28.09.2015г., ОИК Казанлък взе следното  

  Р Е Ш Е Н И Е № 343: 

Приема направеното от ПП ГЕРБ предложение  за промени в СИК от квотата на ПП ГЕРБ в Община 
Казанлък, както следва: 

1. Освобождава Павлина Василева Василева, като член на СИК 055 гр. Казанлък 

Назначава за член на СИК 055 гр. Казанлък Румен Иванов Костадинов,  ЕГН …. 

2. Освобождава Тодор Георгиев Овчаров, като член на СИК 086 гр. Казанлък 

Назначава за член на СИК 086 гр. Казанлък Валентина Георгиева Стоилова, ЕГН …. 

 

ОТНОСНО: Замяна на застъпници, предложена от ПП „България без цензура“ 

Постъпило е Предложение от ПП „България без цензура“за замяна на регистрирани застъпници с 
вх. № 279 /23.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите от ПП 

„България без цензура“ замени на регистрирани застъпници. Предостави възможност за мнения, 

предложения и възражения. Такива не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ 

приемане на решението гласуваха всички присъстващи  членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 118, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК и във връзка с Решение № 323 / 
20.10.2015г. на ОИК Казанлък, ОИК Казанлък, взе следното  

Р Е Ш ЕН И Е № 344: 

Приема направеното от ПП „България без цензура“предложение, както следва: 

1. Заличава Димитър Желев Димитров, ЕГН …., регистриран с т. 8 от Решение № 322 / 20.10.2015 г. 
на ОИК Казанлък като застъпник на ПП „България без цензура“, като анулира издаденото 
Удостоверение № 8 / 20.10.2015 г. 

Регистрира Ганчо Неделчев Ганчев, ЕГН …., като застъпник на кандидатската листа на ПП „България 
без цензура“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Казанлък.  

 

 ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в изборите 

за кмет на кметство с. Горно Черковище  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. 

  Постъпило е заявление Вх.№ 280/23.10.2015 г. за регистрация на застъпници на кандидатска листа 

ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в изборите за кмет на кметство с. Горно Черковище  на 25.10.2015 г. в Община 

Казанлък. Към заявлението е приложен списък с имената и ЕГН на предложените застъпници.  

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат регистрирани застъпници на 

кандидатска листа на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в изборите за кмет на кметство с. Горно Черковище  на 

25.10.2015 г. в Община Казанлък. Предостави възможност за мнения, предложения и възражения. Такива 

не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението гласуваха 

всички присъстващи  членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, т. 18, чл. 117, ал. 4 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Казанлък 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 345 



Регистрира един застъпник  на кандидатската листа ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в изборите за кмет на 

кметство с. Горно Черковище  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък, както следва: 

1. Дора Вичева Матанова, ЕГН  ….. 

 

ОТНОСНО: Замяна член на СИК, предложен от ръководството на ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в 
Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение от  ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за промени в СИК от квотата на ПК 
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК с вх. № 283 /23.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите от ПК 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК промени в СИК. Предостави възможност за мнения, предложения и възражения. 

Такива не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението 

гласуваха всички присъстващи  членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл.85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 от ИК и във връзка с Решение № 241 / 
28.09.2015г., ОИК Казанлък взе следното  

  Р Е Ш Е Н И Е № 346: 

Приема направеното от ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК предложение  за промени в СИК от квотата на 
ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в Община Казанлък, както следва: 

1. Освобождава Валентина Анатолиевна Станчева, ЕГН …., като член на СИК 027 гр. Казанлък 

Назначава за член на СИК 027 гр. Казанлък Горан Атанасов Пасков,  ЕГН …. 

 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Местна коалиция „Единство за 

обществена справедливост“, в изборите за кмет на кметство на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. 

  Постъпило е заявление Вх.№ 284/23.10.2015 г. за регистрация на застъпници на кандидатска листа 

Местна коалиция „Единство за обществена справедливост“, в изборите за кмет на кметство на 25.10.2015 

г. в Община Казанлък. Към заявлението е приложен списък с имената и ЕГН на предложените застъпници.  

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат регистрирани застъпници на 

кандидатска листа на Местна коалиция „Единство за обществена справедливост“ в изборите за кмет на 

кметство на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. Предостави възможност за мнения, предложения и 

възражения. Такива не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на 

решението гласуваха всички присъстващи  членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, т. 18, чл. 117, ал. 4 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Казанлък 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 347 

Регистрира седем застъпника на кандидатската листа Местна коалиция „Единство за обществена 

справедливост“, в изборите за кмет на кметство на 25.10.2015 г. в Община Казанлък, както следва: 

1. Младен Иванов Касев, ЕГН  …. – гр. Крън; 

2. Мариана Иванова Касева, ЕГН …. – гр. Крън; 

3. Иван Младенов Касев, ЕГН … – гр. Крън; 

4. Женя Христова Георгиева, ЕГН …. – с. Енина; 

5. Пепа Стефанова Овчарова, ЕГН …. – с. Енина; 



6. Станчо Димов Гочев, ЕГН …. – с. Бузовград; 

7. Сурай Ибрямов Календеров, ЕГН …. – с. Бузовград. 

 

 

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Местна коалиция „Единство за 

обществена справедливост“, в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. 

  Постъпило е заявление Вх.№ 285/23.10.2015 г. за регистрация на застъпници на кандидатска листа 

Местна коалиция „Единство за обществена справедливост“, в изборите за общински съветници  на 

25.10.2015 г. в Община Казанлък. Към заявлението е приложен списък с имената и ЕГН на предложените 

застъпници.  

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат регистрирани застъпници на 

кандидатска листа на Местна коалиция „Единство за обществена справедливост“, в изборите за общински 

съветници  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. Предостави възможност за мнения, предложения и 

възражения. Такива не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на 

решението гласуваха всички присъстващи  членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, т. 18, чл. 117, ал. 4 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Казанлък 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 348 

Регистрира 24 (двадесет и четири) застъпници  на кандидатската листа Местна коалиция „Единство 

за обществена справедливост“, в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 г. в Община Казанлък, 

както следва: 

1. Десислава Златеа Милчева   

2. Маргарита Димитрова Даскалова  

3. Надя Валентинова Даскалова    

4. Янко Иванов Петров    

5. Анка Иванова Митева    

6. Нено Димов Димов    

7. Филип Симеонов Маджаров   

8. Красимир Златков Дамянов   

9. Тодор Петров Петров    

10. Гергана Ангелова Недялкова   

11. Ангел Митков Тодоров    

12. Ивайло Янков Петров    

13. Иванка Христова Димова   

14. Симеон Филипов Маджаров    

15. Катя Пейчева Иванова    

16. Христо Христов Бошнаков    

17. Красимира Ангелова Недялкова    

18. Нено Иванов Ненов    

19. Димо Ненов Димов    

20. Марияна Христова Недялкова   

21. Зина Филипова Атанасова    

22. Демир Боянов Иванов      



23. Деница Колева Ганева      

24. Христо Дончев Мариндонев   

 

По т. 3 Разни 

Председателят докладва, че с Вх. № 265 /22.10.2015 г. е постъпило Заявление от ДПС – Движение 
за права и свободи, община Казанлък, с което е представен списък с представители на партията 
/деветдесет и четири/, съдържащ необходимата информация. Предвид това и на основание чл. 124, ал. 4 
от ИК, този списък да бъде публикуван на интернет страницата на ОИК Казанлък, при спазване 
изискванията на ЗЗЛД. 

Председателят докладва, че с Вх. № 271 /23.10.2015 г. е постъпило Заявление от Местна коалиция 
БСП лява България, община Казанлък, с което е представен списък с представители на коалицията 
съдържащ необходимата информация. Също така е поискано заличаването на двама представители на 
коалицията, а именно – Донка Христова Янкова и Филип Минчев Ангелов. Предвид това и на основание 
чл. 124, ал. 4 от ИК, списъкът на представителите на Местна коалиция БСП лява България, публикуван на 
интернет страницата на ОИК Казанлък да бъде допълнен, както и да бъде отразена промяната, искана от 
местната коалиция, при спазване изискванията на ЗЗЛД. 

Председателят докладва, че с Вх. № 273 /23.10.2015 г. е постъпило Заявление от ПП НФСБ, относно 
подмяна на представителя Йордан Грозев Грозев със Светослава Енчева Славова с ЕГН 7805167590. 
Промяната да бъде отразена в публичния регистър на ОИК Казанлък, при спазване изискванията на ЗЗЛД. 

Председателят докладва, че с Вх. № 277 /23.10.2015 г. е постъпило Заявление от ПП ГЕРБ, община 
Казанлък, с което е представен списък с четирима представители на партията, съдържащ необходимата 
информация. Предвид това и на основание чл. 124, ал. 4 от ИК, този списък да бъде публикуван на 
интернет страницата на ОИК Казанлък, при спазване изискванията на ЗЗЛД. 

 

ОТНОСНО: Поправки на допусната техническа грешка в Решение № 338 / 22.10.2015г. на ОИК 

Казанлък.  

Постъпила е Молба от ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК с входящ  № 283/ 23.10.2015 г., с което се иска да 

бъде извършена корекция на името на член на СИК № 018 гр. Казанлък, както следва:  

1 . В Решение № 338 / 23.10.2015г. на ОИК грешно е изписано името на член на СИК № 018 гр. 

Казанлък от квотата на ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК „Виолин Петров Петков““,  вместо правилното „ Виолин 

Петров Петров“. 

Предостави се възможност за мнения, предложения и възражения. Такива не се изказаха. 

Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението гласуваха всички присъстващи 

членове на комисията. „Против“ – няма. 

 

Предвид това и на основание чл.87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Казанлък взе 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 349 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 338 / 23.10.2015г. на ОИК, както следва: 

Името на член на СИК № 018 гр. Казанлък от квотата на ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК „Виолин Петров 

Петков“,  да се чете „ Виолин Петров Петров“. 

 

ОТНОСНО:  



Председателят предложи да бъде взето решение, в изпълнение на Решение № 2662-МИ/НР от 

18.10.2015 г.  на ЦИК с което да бъдат определени членове на ОИК Казанлък, които да: 

-  предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете от изборите и референдума по т. 1 и 

т. 9 от Решение №  2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК (избирателни списъци, декларациите и 

удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително 

вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правата 

на ИК и други нарушения на ИК.  

- получат по опис с протокол пликовете от изборите и референдума по т. 1 и т. 9 от Решение №  

2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК (избирателни списъци, декларациите и удостоверенията 

към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на 

придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правата на ИК и 

други нарушения на ИК.  

- да разпечатат, в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от 

общинска администрация, помещението за съхранение на изборните книжа и да поставят в 

него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1 и т. 9 от  

Решение №  2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК, след което да запечатат помещението, 

запечатат с хартиена лента, подписана от тях и подпечатана с печата по решение № 1520-МИ / 

12.08.2015 г. на ЦИК. 

- да извършат всички необходими действия по прибиране на печатите на СИК, останали на 

съхранение в общинска администрация след провеждане на първи и втори тур на изборите. 

Председателят предостави възможност за мнения, предложения и възражения. Такива не се 

изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението гласуваха всички 

присъстващи  членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с Решение №  2662-МИ/НР от 18.10.2015 г.  на 
ЦИК, ОИК Казанлък, взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 350: 

 

Определя  Койчо Вълчев Койчев-член на ОИК, Станислава Гърдева Гърдева – Чернева- член на 

ОИК, Диян Радков Рачев - член на ОИК Казанлък, които да  

- предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете от изборите и референдума 

по т. 1 и т. 9 от Решение №  2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК (избирателни списъци, 

декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за 

допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в 

нарушение на правата на ИК и други нарушения на ИК.  

- получат по опис с протокол пликовете от изборите и референдума по т. 1 и т. 9 от 

Решение №  2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК (избирателни списъци, декларациите 

и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за 

допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в 

нарушение на правата на ИК и други нарушения на ИК.  

- да разпечатат, в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица 

от общинска администрация, помещението за съхранение на изборните книжа и да 

поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 

1 и т. 9 от  Решение №  2662-МИ/НР от 18.10.2015 г.  на ЦИК, след което да запечатат 

помещението, запечатат с хартиена лента, подписана от тях и подпечатана с печата по 

решение № 1520-МИ / 12.08.2015 г. на ЦИК. 



- да извършат всички необходими действия по прибиране на печатите на СИК, останали 

на съхранение в общинска администрация след първия провеждане на първи и втори 

тур на изборите. 

 

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Казанлък, които да извършат действията по чл. 457 от 
ИК 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат определени членовете на ОИК 
Казанлък, които да извършат действията по чл. 457 от ИК, а именно – предадат на ЦИК екземплярите от 
протоколите на СИК и копията на разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК, да подпишат протокола за 
предаването и приемането на посочените материали.  

Председателят предостави възможност за мнения, предложения и възражения. Такива не се 

изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението гласуваха всички 

присъстващи членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 457, ал. 1 от ИК, ОИК Казанлък взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 351: 

Определя членовете на ОИК Казанлък, който да извършват действията по чл. 457 от ИК (предадат 

на ЦИК екземплярите от протоколите на СИК и копията на разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК, да подпишат 

протокола за предаването и приемането на посочените материали), както следва: Димитринка Петрунова 

– Председател на ОИК, Адриана Тенева – Секретар на ОИК и Любомир Росенов Денков – член на ОИК  

 

ОТНОСНО: Жалба Вх. № 274 / 23.10.2015 г. от Даниела Сълева, вр.и.д. кмет на гр. Крън относно 
констатирани нарушение на Заповед № 7 / 25.09.2015 г. на кмета на гр. Крън за определяне на местата за 
поставяне на агитационни материали. 

В жалбата се посочва, че на източната автобусна спирка в гр. Крън, са разлепени агитационни 
материали на ПП АБВ, ПП АТАКА, ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК И на Али Качан – независим кандидат за кмет 
на гр. Крън т.е. извън определените места със Заповед № 7 / 25.09.2015 г. на кмета на гр. Крън. След 
постъпване на жалбата, членове на ОИК Казанлък – Тюркян Салиева и Спас Спасов, извършиха проверка 
на място в гр. Крън. За констатациите е съставен протокол. Видно от неговото съдържание към 14.20 ч. на 
23.10.2015 г. членовете на комисията са установили наличие на разлепени агитационни материал на ПП 
АТАКА  - 2 броя и плакати на ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - 2 броя.  

 Извършена бе проверка за наличие на заповед на кмета на населеното място за поставяне на 
агитационни материали и бе констатирано, че посочените в жалбата материали не са залепени на 
посочените в заповедта места. 

 С оглед изложеното председателят на ОИК Казанлък предложи да бъде взето решение, с което да 
бъде разпоредено премахването на поставените извън определените със заповед на кмета на гр. Крън  
места. 

Предостави възможност за мнения, предложения и възражения. Такива не се изказаха. Премина 

се в режим на поименно гласуване. „За“ приемане на решението гласуваха всички присъстващи  … 

членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, във връзка с чл. 183, ал. 3 и чл. 186 от ИК, ОИК Казанлък, взе 
следното  

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 352: 

Разпорежда да бъдат премахнати поставените в гр. Крън, община Казанлък, извън указаните в 
заповедта на кмета на населеното място агитационни материали, а именно на източната автобусна спирка 
на града. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на гр. Крън, община Казанлък за изпълнението 
му. 

 

По т.2 от дневния ред  

ОТНОСНО: Замяна на застъпници, предложена от МК „БСП лява България“ 

Постъпило е Предложение от МК „БСП лява България“ за замяна на регистрирани застъпници с вх. 
№ 270 /23.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите от МК 
„БСП лява България“ замени на регистрирани застъпници. Предостави възможност за мнения, 
предложения и възражения. Такива не се изказаха. Премина се в режим на поименно гласуване. „За“ 
приемане на решението гласуваха всички присъстващи  членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 118, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК и във връзка с Решение № 323 / 
20.10.2015г. на ОИК Казанлък, ОИК Казанлък, взе следното  

Р Е Ш ЕН И Е № 353: 

 

Приема направеното от МК „БСП лява България“ предложение, както следва: 

1. Заличава Иванка Ганева Петрова, ЕГН …., регистрирана в т.23 с Решение 294 от 14.10.2015г., като 
застъпник на МК „БСП лява България“, като анулира издаденото Удостоверение № 23 / 14.10.2015 г. 

Регистрира Мирослав Христов Карагинев, ЕГН ….., като застъпник на кандидатската листа на МК 
„БСП лява България“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Казанлък. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОИК Казанлък приключи в 18.00ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       СЕКРЕТАР: 

(Димитринка Петрунова)    (Адриана Тенева) 

 

 


