
  П Р О Т О К О Л 

       № 44 

   25.10.2015 г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК 

Заседанието се откри в 17.00 ч. от Председателя на ОИК, който обяви следния дневен 

ред: 

1. Приемане на процедура за определяне чрез жребий на мандатите по кандидатски листи; 

2. Разни 

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

провеждане на заседание на комисията. 

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 

Р  Е  Ш  И: 

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. 

 

 
 

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

 

Председател:      Секретар: 

/Димитринка Петрунова/     /Адриана Тенева/ 


