
П Р О Т О К О Л 

№ 42 

24.10.2015 г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК 

Заседанието се откри в 18.00 ч. от Председателя на ОИК, който обяви следния дневен 

ред: 

1. Замяна на членове на СИК; 

2. Разни 

На заседанието присъстват 11 члена на ОИК Казанлък и е налице необходимия кворум 
за провеждане на заседание на комисията. 

ОТНОСНО: Замяна на председател на СИК, предложен от ръководството на ПП 

Движение за права и свободи Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение за промени в СИК от квотата на ПП Движение за права и 

свободи с вх. №№ 296,297 и 298 от 24.10.2015 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 11 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 № 250 / 28.09.2015 г. на ОИК Казанлък, ОИК Казанлък взе 

следното  

  Р Е Ш Е Н И Е № 356: 

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  Акчай Али Коджаали, ЕГН 9312097656, като председател на СИК 45 гр. 

Казанлък. 

Назначава за председател на СИК 045 гр. Казанлък Якуб Смаил Бекташ, ЕГН 5001127540. 

2.Освобождава  Мустафа Сюлейман Осман, ЕГН 7511297587, като секретар на СИК 26 гр. 

Казанлък. 

Назначава за секретар на СИК 045 гр. Казанлък Тюркян Юсеин Али, ЕГН 7503047553. 

3. Освобождава  Кадем Махмудова Чавдарова, ЕГН 9106127538, като секретар на СИК 

85 секция в с.Горно Черковище. 

Назначава за секретар на СИК 085 секция в с.Горно Черковище Ружди Али Пътъ с ЕГН 

6411267648. 

 



4.Освобождава  Акиф Юсуфов Алиев, ЕГН 6111127542, като член на СИК 67     

с.Хаджидимитрово. 

Назначава за член на СИК 067 с.Хаджидимитрово Бейка Исава Имам, ЕГН 

8311160095 

5.Освобождава  Фердин Юксел Бекяр, ЕГН 8609187687, като член на СИК 067 

с.Хаджидимитрово. 

Назначава за член на СИК 068 с. Хаджидимитрово Айсел Елихан Мустафова , ЕГН 

9009217643. 

 

По т. 2 Разни 

Председателят докладва, че с Вх. № 265 / 22.10.2015 г. е постъпило Заявление от ПП 

Движение за права и свободи, с което е представен списък с 93 (деветдесет и три)  

представители на ПП ДПС, съдържащ необходимата информация. Могат да бъдат регистрирани 

само 88 застъпници съобразно броя на секциите за община Казанлък. Предвид това и на 

основание чл. 124, ал. 4 от ИК, да бъде публикуван списък с 88 / осемдесет и осем/на брой 

представители на интернет страницата на ОИК Казанлък, при спазване изискванията на ЗЗЛД. 

 

Председателят докладва, че с Вх. №295 /24.10.2015 г. е постъпило Заявление от , 

община Казанлък, с което е представен списък с представители на ПК РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК  

/двадесет и един/, съдържащ необходимата информация. Две от посочените в списъка лица са 

вече регистрирани като застъпници на кандидатски листи на други партии , а едно лице е вече 

регистрирано като застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК. Предвид това и на основание чл. 124, 

ал. 4 от ИК,  да бъде публикуван списък с 18 /осемнадесет / на брой представители  на интернет 

страницата на ОИК Казанлък, при спазване изискванията на ЗЗЛД. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.40 часа 

 

 

Председател………………………….    Секретар………………………. 

                    Д. Петрунова     А. Тенева 


