
  П Р О Т О К О Л 

       № 45 

   26.10.2015 г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК 

Заседанието се откри в 16.00 ч. от Председателя на ОИК, който обяви следния 

дневен ред: 

1. Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове на 

26.10.2015г; 

2. Насрочване на втори тур на изборите за кметове на Кметства 
3. Разни 

На заседанието присъстват 11 члена на ОИК Казанлък и е налице необходимия кворум за 

провеждане на заседание на комисията. 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приключване работата на ИП след предаването 

на протоколите от секционните избирателни комисии. 

 

Съгласно Втора част от Методическите указания на ЦИК за прилагане на Изборния 

кодекс за общинските избирателни комисии, приети с Решение №2596 от 14 октомври 

2015 г. – Действия на общинска избирателна комисия в изборния ден по отчитане на 

изборните резултати, ОИК Казанлък взема решение за приключване работата на ИП, 

след разпечатването от отговорника на ИП на справки за непристигналите секционни 

протоколи, за неоткритите секции и за секциите, несъответстващи на предварителната 

база „номер на секция – населено място, както и списък на протоколите с 

неудовлетворени контроли.Отговорникът на ИП към ОИК подготвя сумарните данни за 

протоколите на ОИК за съответния вид избор. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 от Изборния кодекс  

Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 362А:  

Приключва работата на ИП към ОИК Казанлък. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му.   

 



ОТНОСНО: Процедурата за определяне чрез жребий на мандатите по кандидатски листи 

 На основание чл. 87, ал.1, т.1, от ИК и Методика за определяне на резултатите от 

гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители, 

Приложение № 1 към чл. 248 от ИК, Общинска избирателна комисия Казанлък, взе 

следното 

Р  Е  Ш  Е Н И Е № 363: 

Приема общи правила за провеждане на жребия  

1. Общинска избирателна комисия Казанлък провежда жребий за определяне на 
мандатите по кандидатски листи в изборите за общински съветници, проведени в 
Община Казанлък на 25.10.2015 г.     

2.  Когато има кандидати  с валидни предпочитания /преференции/ от дадена 
кандидатска листа те се подреждат според броя на получените предпочитания, като се 
започне с кандидата, получил най-висок брой валидни преференции. При еднакъв брой 
преференции редът се определя чрез жребий.  

Приема следната процедура за провеждане на жребия 

3. Жребият се води от председателя на ОИК.  

4. В първата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа 
името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на водещия процедурата по 
жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".  

5. Във втората кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа 
трите имена на кандидатите от съответните кандидатски листи, получили еднакъв брой 
валидни преференции. Кутията се обозначава с надпис „КАНДИДАТИ“. 

6. Председателят на ОИК изтегля един плик от първата кутия и обявява имената на члена 
на ОИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на 
имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.  

7. Определения чрез жребий член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис 
„КАНДИДАТИ" плик, съдържащ трите имена на кандидатите от съответните кандидатски 
листи, получили еднакъв брой валидни преференции. 

8. Процедурата по т. 11 и 12 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в 
третата кутия.  

 Резултат от жребия и обявяване  

9. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по 
реда на чл. 87, ал. 2 от ИК. 

 



ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

            първи тур   25.10.2015 г. взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 364: 

Брой мандати за общински съветници 37 

I. Общинската избирателна квота е 766 гласа  

II. Избрани за общински съветници независими кандидати: 

НЯМА 

III. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи 

на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не 

по-малко от общинската избирателна квота, както следва: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|Номер|                 Наименование на партията или коалиция          | Брой  | 

|бюл. |                                                                |мандати| 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|    3|Движение за права и свободи-ДПС                          |      3| 

|    6|ПП България без цензура                                             |      2| 

|   10|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ          |      3| 

|   19|ПП ГЕРБ                                                                            |     16| 

|   20|"ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"                                          |      6| 

|   24|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                                              |      2| 

|   26|"БСП лява България"                                                     |      5| 

-------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите: 



1. Халил Реджепов Летифов                                   

2. Ридван Байрям Иляз                                             

3. Ахмед Абдула Мехмед                                            

4. Галин Андонов Георгиев                                         

5. Радослав Христов Рачев                                         

6. Станчо Георгиев Леков                                          

7. Михаил Иванов Михайлов                                         

8. Георги Иванов Пенчев                                           

9. Николай Златанов Димитров                                      

10. Мария Цонева Цонева                                            

11. Иван Георгиев Гитев                                            

12. Галин Иванов Иванов                                            

13. Боян Георгиев Каличков                                         

14. Станислав Димитров Коев                                        

15. Аксения Бориславова Тилева                                     

16. Мехмед Алиев Мехмедов                                          

17. Николай Митков Факиров                                         

18. Борис Петков Кърчев                                            

19. Радиана Стефанова Стефанова                                    

20. Георги Димов Щерев                                             

21. Стефка Василева Димитрова-Иванова                              

22. Генчо Христов Генчев                                           

23. Стефан Драганов Златев                                         

24. Иван Георгиев Катанов                                          

25. Николай Христов Ибушев                                         

26. Иван Колев Дочев                                               



27. Владимир Йорданов Чучумишев                                    

28. Янко Тонев Запрянов                                            

29. Нанчо Николов Видев                                            

30. Цветан Тенев Шиков                                             

31. Владимир Русев Русев                                           

32. Сунай Реджеп Хаджъ                                             

33. Николай Стефанов Терзиев                                       

34. Петър Славов Митев                                             

35. Пламен Станимиров Караджов                                     

36. Теодора Ганчева Иванова                                        

37. Донка Димова Симеонова                                         

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА 

            първи тур   25.10.2015 г. взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 365: 

Обявява за избран за КМЕТ НА ОБЩИНА 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Галина Георгиева Стоянова 

ЕГН  

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 20962 действителни гласове. 



Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Шипка 

            първи тур   25.10.2015 г. взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 366: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Шипка 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Василка Панайотова Панайотова 

ЕГН издигнат от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ 

получил 431 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Копринка 

            първи тур   25.10.2015 г. взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 367: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Копринка 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 



Стойчо Василев Василев 

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 843 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Дунавци 

            първи тур   25.10.2015 г. взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 368: 

Допуска до участие във втори тур: 

1. КЪНЧО ЦАНКОВ КЪНЕВ 

издигнат от КЪНЧО ЦАНКОВ КЪНЕВ 

получил 147 действителни гласове. 

2. Ганка Тодорова Богданова 

 издигнат от ГАНКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА 

 получил 129 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 



получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Голямо 

Дряново 

            първи тур   25.10.2015 г взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 369: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Голямо Дряново 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

ПЕТЬО МИТЕВ АПОСТОЛОВ 

ЕГН  

независим 

получил 133 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Ясеново 

първи тур   25.10.2015 г. 

 взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 370: 

 

Допуска до участие във втори тур: 

1. Пламен Весков Вълев 

 издигнат от ПП ГЕРБ 

 получил 204 действителни гласове. 

2. Румелия Гочева Николова 



 издигнат от Движение за права и свободи-ДПС 

 получил 179 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Шейново 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 371: 

 

Допуска до участие във втори тур: 

1. Данчо Леков Данов 

 издигнат от ПП ГЕРБ 

 получил 398 действителни гласове. 

2. Мирослава Вескова Кирова 

 издигнат от "БСП лява България" 

 получил 216 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 



получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО 

Хаджидимитрово първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 372: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Хаджидимитрово 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Боян Радев Атанасов 

ЕГН  

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 517 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Крън 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 373: 

Допуска до участие във втори тур: 

1. Теменужка Димитрова Люцканова 

 издигнат от ПП ГЕРБ 

 получил 631 действителни гласове. 

2. АЛИ ЮСЕИН КАЧАН 

 издигнат от АЛИ ЮСЕИН КАЧАН 



 получил 375 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Енина 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 374: 

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Енина 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Веселин Георгиев Андреев 

ЕГН  

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 593 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Долно 

Изворово 



първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 375: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Долно изворово 

 община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Ферид Рюстемов Бекиров 

ЕГН  

издигнат от Движение за права и свободи-ДПС 

 получил 258 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Горно 

Изворово 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 376: 

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Горно Изворово 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Надежда Колева Пенчева 

ЕГН  



издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 91 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд. 

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Черганово 

 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 377: 

Допуска до участие във втори тур: 

1. НИВЕЛИН КОЙЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ 

 издигнат от НИВЕЛИН КОЙЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ 

 получил 196 действителни гласове. 

2. Светла Георгиева Трифонова 

 издигнат от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ 

 получил 183 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд. 

 

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 



получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Овощник 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 378: 

Допуска до участие във втори тур: 

1. Иван Георгиев Колев 

 издигнат от ПП България без цензура 

 получил 339 действителни гласове. 

2. Георги Желев Пархов 

 издигнат от ПП ГЕРБ 

 получил 224 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Розово 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 379: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Розово 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Теодора Колева Георгиева 

ЕГН  



издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 326 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Кънчево 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 380: 

Допуска до участие във втори тур: 

1. Петър Иванов Петков 

 издигнат от ПП ГЕРБ 

 получил 227 действителни гласове. 

2. Димитър Иванов Нов 

 издигнат от "БСП лява България" 

 получил 218 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Ръжена 



първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 381: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Ръжена 

община Казанлък 

област Стара Загора на първи тур 

Апостол Георгиев Терзиев 

ЕГН  

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 309 действителни гласове. 

Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 

Старозагорски Административен съд.  

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Бузовград 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 382: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Бузовград 

     община Казанлък 

     област Стара Загора на първи тур 

     Михаил Тодоров Янушев 

     ЕГН  

     издигнат от ПП ГЕРБ 



     получил 599 действителни гласове. 

 

 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО 

Средногорово 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 383: 

Допуска до участие във втори тур: 
1. СТАНИМИР ПАУНОВ КАРАДЖОВ 
 издигнат от СТАНИМИР ПАУНОВ КАРАДЖОВ 
 получил 65 действителни гласове. 
2. Илиян Йорданов Илиев 
 издигнат от ПП ГЕРБ 
получил 34 действителни гласове. 
 
Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 
Старозагорски Административен съд.  
 
 

ОТНОСНО: Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове в 
Община Казанлък на 25.10.2015г  

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК, за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Горно 

Черковище 

първи тур   25.10.2015 г. 

взе следното : 

Р Е Ш Е Н И Е № 384: 

Допуска до участие във втори тур: 



1. Антон Дечков Антонов 
 издигнат от ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 
 получил 251 действителни гласове. 
2. Продан Генев Бюйлеков 
 издигнат от "БСП лява България" 
 получил 227 действителни гласове. 
 
 
Решението подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от обявяването му пред 
Старозагорски Административен съд.  
 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за насрочване на втори тур на изборите за кметове на 

Кметства в община Казанлък въз  основа на определените резултати от гласуването за 

кметове на кметства в община Казанлък в изборите за общински съветници и кметове на 

25 октомври 2015 г. 

Въз основа на разпечатаната справка от отговорника на ИП, след приключване на 

работата му въз основа на взето Решение №362А/ 26.10.2015 г. на ОИК Казанлък за 

приключване на работата в ИП, както и въз основа на съставените Протоколи и взетите 

решения от ОИК Казанлък за определяне на изборните резултати, във връзка с Писмо вх. 

№ 318/ 26.10.2015 год. на ЦИК, ОИК Казанлък следва да вземе решение за насрочване 

на втори тур за кметове на кметства в община Казанлък, както следва: кметство Ясеново, 

кметство                                                                             Шейново, кметство  Черганово, 

кметство Средногорово, кметство Овощник, кметство Кънчево, кметство Крън, кметство 

Дунавци и кметство Горно Черковище. Вторият тур ще се проведе на 01.11.2015 г. – 

неделен ден. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.85, ал.4, 87, ал. 1, т. 1 от ИК, във връзка с 

Решения на ОИК Казанлък от 26.10.2015 г.  

Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното: 

                                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 385  

1. Насрочва втори тук за кмет на кметство Ясеново на 01.11.2015 г. – неделен 

ден между следните кандидати : 

Пламен Весков Вълев  - ПП ГЕРБ; 

 Румелия Гочева Николова – Движение за права и свободи - ДПС 

2. Насрочва втори тук за кмет на кметство Шейново на 01.11.2015 г. – 

неделен ден между следните кандидати : 



Данчо Леков Данов - ПП ГЕРБ 

Мирослава Вескова Кирова –  „БСП-лява България“  

3. Насрочва втори тук за кмет на кметство Черганово на 01.11.2015 г. – 

неделен ден между следните кандидати : 

Нивелин Койчев Неделчев -  ИК 

Светла Георгиева Трифонова – БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ 

4. Насрочва втори тук за кмет на кметство Средногорово на 01.11.2015 г. – 

неделен ден между следните кандидати : 

Станимир Паунов Караджов – ИК 

Илиян Йорданов Илиев - ПП ГЕРБ 

5. Насрочва втори тук за кмет на кметство Овощник на 01.11.2015 г. – неделен 

ден между следните кандидати : 

Иван Георгиев Колев -  ПП България без цензура 

Георги Желев Пархов - ПП ГЕРБ 

6. Насрочва втори тук за кмет на кметство Кънчево на 01.11.2015 г. – неделен 

ден между следните кандидати : 

Петър Иванов Петков - ПП ГЕРБ 

Димитър Иванов Нов – „БСП лява България“ 

7. Насрочва втори тук за кмет на кметство Крън на 01.11.2015 г. – неделен ден 

между следните кандидати : 

Теменужка Димитрова Люцканова - ПП ГЕРБ 

Али Юсеин Качан - ИК 

8. Насрочва втори тук за кмет на кметство Дунавци на 01.11.2015 г. – неделен 

ден между следните кандидати : 

Кънчо Цанков Кънев – ИК 

Ганка Тодорова Богданова - ИК 

9. Насрочва втори тук за кмет на кметство Горно Черковище на 01.11.2015 г. – 

неделен ден между следните кандидати : 

Антон Дечков Антонов – ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 



Продан Генев Бюйлеков - „БСП лява България“ 

  

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му.   

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, приключи заседанието на ОИК Казанлък 

00.15 ч. 27.10.2015г 

 

Председател:      Секретар: 

/Димитринка Петрунова/     /Адриана Тенева/ 


