
  П Р О Т О К О Л 

       № 43 

   25.10.2015 г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК 

Заседанието се откри в 06.20 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. 

№ 299 от 25.10.2015 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 № 357: 

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  Едибе Рушидова Бейзадова, като член  на СИК 41 гр. Казанлък. 

Назначава за член  на СИК 041 гр. Казанлък Садат Махмуд Катмер , ЕГН 8209017644. 

 

ОТНОСНО: Замяна на председател на СИК, предложен от ръководството на КП „ПАТРИОТИЧЕН  

ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“  в Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение за промени в СИК от квотата на КП „ПАТРИОТИЧЕН  ФРОНТ – НФСБ и 

ВМРО“  в Община Казанлък  с Вх. № 300 от  25.10.2015 г. 

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

„ПАТРИОТИЧЕН  ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“  в Община Казанлък за 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 № 358: 

Приема направеното от КП „ПАТРИОТИЧЕН  ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“  в Община Казанлък. 

предложение  за промени в СИК, както следва: 

1.Освобождава  Пламен Тодоров Тодоров, като член  на СИК в секция 020 в  гр. Казанлък. 

Назначава за член  на СИК в секция 020 в гр. Казанлък Ренета Лалева Петкова , ЕГН 9006212256. 

 

ОТНОСНО: Замяна на председател на СИК, предложен от ръководството на ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“  в Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение за промени в СИК от квотата на ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Община Казанлък.с вх. № 301 от 25.10.2015 г. 

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

„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ 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 № 359: 

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 Заместник председател  Стефан Христов Календжиева, като член  на СИК 037 гр. 

Казанлък. 

Назначава за Заместник председател  на СИК 037 гр. Казанлък Даниела Георгиева Тонева , ЕГН 

6808047637. 

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

Постъпило е Предложение за промени в СИК от квотата на ПП ГЕРБ в Община Казанлък  с Вх. № 

304 от  25.10.2015 г. 



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

ГЕРБ  в Община Казанлък за 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 № 361: 

Приема направеното от ПП ГЕРБ  в Община Казанлък  предложение  за промени в СИК, както 

следва: 

1.Освобождава   като член  на СИК  Виолета Вътева Тилева в секция 055  в  гр. Казанлък. 

Назначава за член  на СИК в секция 055 в гр. Казанлък , Донка Георгиева Костадинова, с ЕГН 

7811233557   

ОТНОСНО: Замяна на член на СИК, предложен от ръководството на ПП Движение за права и 

свободи  в Община Казанлък. 

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

Община Казанлък  с Вх. № 308 от  25.10.2015 г. 

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

Движение за права и свободи  в Община Казанлък за 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. на ОИК Казанлък, ОИК Казанлък взе следното  

 

         Р Е Ш Е Н И Е № 362: 

Приема направеното от ПП Движение за права и свободи  в Община Казанлък  предложение  за 

промени в СИК, както следва: 

1.Освобождава   като секретар  на СИК  Митко Иванов Чернев в секция 037  в  гр. Казанлък. 

Назначава за секретар  на СИК в секция 037 в гр. Казанлък , Александър Илиев Симеонов, с ЕГН 

9001207663   

 

 

 

По т.2 от дневния ред 



ОТНОСНО: Жалба от 25.10.2015 г., в 10.00 ч. в ОИК Казанлък  с Вх. № 302 от Илиана Стоянова 

Димитрова с ЕГ 7604067835,  от гр.Казанлък, в качеството си н а застъпник на ПП АБВ, пред 

секция № 37 в гр.Казанлък, на три метра пред секцията, има  разлепени агитационни материали 

/плакати/ на ПП ГЕРБ, Експерти за Казанлък, ПП Атака и ПП „България без цензура“ , в разрез със 

законодателството, които следва да бъдат на най-малко 50 метра от избирателната секция.   

В деня на постъпване на жалбата двама представители на ОИК Казанлък – Диян Рачев и 

Любомир Денков, извършиха проверка на място, в резултат на която бе констатирано следното: 

Към 25.10.2015г. в 10.30часа, е установено наличие на агитационни материали на ПП ГЕРБ, ПП 

Атака и ПП „България без цензура“ залепени в близост до секция 037 в гр.Казанлък. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъде разпоредено премахването на 

поставените на нерегламентираните места агитационни материали. 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  7 членове на комисията. 

„Против“ – няма. 

Предвид това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК Казанлък взе следното   

РЕШЕНИЕ №:360 

 Разпорежда на СИК № 037 да бъдат отстранени незабавно поставените агитационни 

материали на ПП ГЕРБ, Експерти за Казанлък , ПП Атака и ПП „България без цензура“  пред 

секция 037 в гр.Казанлък. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на гр. Казанлък за указване на 

съдействие при изпълнението му. 

 ОТНОСНО:  Сигнал от Димитър Димитров, препратен от ЦИК, относно неправилни 

действия на СИК № 046 в гр. Казанлък. 

 Поискал е да гласува само за Национален референдум, подписал се е на избирателния 

списък за НР, като подал своя вот. Комисията обаче го е накарала да се подпише в списъка за 

местни избори, като изрично посочи, че се отказва да гласува за двата вида избор. 

Жалбоподателят се е подписал в избирателния списък за местни избори в забележка, но не е 

подал вота си за местния избор.  

Направено бе обаждане до членовете на СИК № 46, като бяха дадени указания относно 

правото на избирателя да избира за кой вид избор да даде своя вот. 

ОТНОСНО:  Сигнал от Димитър Димитров, препратен от ЦИК, относно неправилни действия на 

СИК № 046 в гр. Казанлък. 

 Поискал е да гласува само за Национален референдум, подписал се е на избирателния 

списък за НР, като подал своя вот. Комисията обаче го е накарала да се подпише в списъка за 

местни избори, като изрично посочи, че се отказва да гласува за двата вида избор. 

Жалбоподателят се е подписал в избирателния списък за местни избори в забележка, но не е 

подал вота си за местния избор.  



Направено бе обаждане до членовете на СИК № 46, като бяха дадени указания относно 

правото на избирателя да избира за кой вид избор да даде своя вот. 

ОТНОСНО: Жалба Вх. № 305 от Моника Божидарова Динева – кандидат за общински 
съветник МК БСП лява България, община Казанлък относно подадена попълнена бюлетина в СИК 
№ 071 в гр. Крън. 

С оглед изясняване на твърденията, изложени в жалбата, двама представители на ОИК 
Казанлък – Адриана Тенева и Спас Спасов, са извършили проверка на място, в резултат на която е 
констатирано следното:  

Към 25.10.2015г. в 13.10 часа, бе установено, че СИК № 071 в гр. Крън не се спазват 
методическите указания, дадени в ЦИК относно подготовката на бюлетините преди подаването 
им на съответния избирател – откъсват се предварително и се подават на избирателя сгънати. 
Именно по тази причина е станала замяна на попълнена с непопълнена бюлетина между двама  
избиратели. Бе направена проверка на кочаните с бюлетините, като не бяха намерени бюлетини 
с попълнен вот. Бяха дадени указания на членовете на СИК в тази насока. 

 

 ОТНОСНО: постъпил сигнал по телефона относно подадена попълнена бюлетина в СИК № 
079 в с. Кънчево. 

С оглед изясняване на твърденията, изложени в жалбата, двама представители на ОИК 
Казанлък –  Димитринка Петрунова и Мариана Стойнева, извършиха проверка на място, в 
резултат на която бе констатирано следното:  

Към 25.10.2015г. в 14.30 часа, е установено, че в СИК № 079 в с.Кънчево не се спазват 
методическите указания, дадени в ЦИК относно подготовката на бюлетините преди подаването 
им на съответния избирател – откъсват се предварително , сгъват се и се поставят на масата в 
комплект подготвен по 1 бюлетина за всеки от изборите за кмет на община, общински съветници 
и кмет на кметство. Проверени бяха всички кочани с бюлетини и бюлетините на масата пред СИК 
и бе констатирано, че сгънатите бюлетини на масата съответстват по номера на отрязъците в 
кочаните с бюлетини, както и че на сгънатите бюлетини на масата не е отразен вот.   Бяха дадени 
указания на членовете на СИК да откъсват и сгъват бюлетините пред гласоподавателя. Указано бе 
също да се опаковат отрязъците от бюлетините, с които е гласувано, след което да продължи 
изборния процес. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред, приключи заседанието на ОИК Казанлък 19.00 ч. 

 

Председател:      Секретар: 

/Димитринка Петрунова/     /Адриана Тенева/ 


