
П Р О Т О К О Л 

№ 47 

28.10.2015 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. Замяна на член на СИК; 

2. Разни 

На заседанието присъстват 6 члена на ОИК Казанлък и е налице необходимия кворум за 
провеждане на заседание на комисията. 

По т. 1 от дневния ред  

ОТНОСНО: Замяна на член на СИК, предложен от ръководството на ПП АБВ 
„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение от  ПП АБВ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ за 
промени в СИК от квотата на ПП АБВ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“с вх. № 
317/27.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите 
от ПП АБВ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ 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., Решение № 247 / 28.09.2015 г.,  на ОИК Казанлък взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 387: 

 

Приема направеното от  ПП АБВ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

предложение  за промени в СИК от квотата на  ПП АБВ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ“в Община Казанлък, както следва: 

1. Освобождава Диян Дойчинов Юзекчиев, като председател  на  СИК 065 

с. Шейново 

Назначава за председател на СИК 065 с. Шейново, Красимир Цанев Цанев   

ЕГН … 

2. Освобождава Антония Цветкова Димитрова, като  член на СИК 066  

с. Шейново 

Назначава за член на СИК 066 с. Шейново Николина Желева Иванова,  

ЕГН ….. 



 

ОТНОСНО: Замяна на член на СИК, предложен от ръководството на ПП „ДПС“ в Община 
Казанлък. 

Постъпило е Предложение от  ПП „ДПС“ за промени в СИК от квотата на ПП „ДПС“ с вх. 
№ 322 /28.10.2015 г. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени исканите 
от ПП „ДПС“ 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 6 члена 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., Решение № 244 / 28.09.2015 г., Решение № 246 / 28.09.2015 г. и Решение 
№ 342 / 23.10.2015 г.  на ОИК Казанлък взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 388: 

 

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

1. Освобождава Мюлхен Мюмюн Хамзи, като зам.председател  на  СИК 062 

с. Дунавци 

Назначава за зам.председател на СИК 062 с. Дунавци Мергюн Ахмед Табак,   

ЕГН …. 

2. Освобождава Адвие Али Исуф, като  член на СИК 064 с. Ясеново 

Назначава за член на СИК 064 с. Ясеново Фирдес Смаил Карапире,  

ЕГН …. 

3. Освобождава Мустафа Юсеин Зърбаш, като секретар на СИК 076  

с. Черганово  

Назначава за секретар на СИК 076 с. Черганово Делка Петрова Дончева,  

ЕГН ….  

 По т. 2 от дневния ред 

Председателят докладва, че с Вх. № 323 / 28.10.2015 г. е постъпил График да получаване 
на изборните материали от СИК на 31.10.2015 г. от Секретаря на Община Казанлък, с което ни 
уведомява за изготвените направления за предаване на бюлетините, изборните книжа и 
материали на председателите на СИК в предизборния ден.  

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат определени 

членовете на ОИК Казанлък, които ще участват в предаването на бюлетините, изборните книжа 

и материали на председателите на СИК в предизборния ден по съответните направления. 

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 6 членове на комисията. „Против“ – няма. 

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1, от ИК и в изпълнение на Методическите указания на 

ЦИК по прилагане на ИК и ЗПУГДВМС за секционните избирателни комсии в изборите за 

общински съветници и кметове и националния референдум на територията на страната на 25 

октомври 2015 г., приети с Решение № 2525-МИ / НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК, ОИК 

Казанлък взе следното 

РЕШЕНИЕ № 389 

Определя членовете на ОИК, които ще участват в предаването на бюлетините, 

изборните книжа и материали на председателите на СИК в предизборния ден по направления, 

както следва: 

1-во направление – Койчо Койчев 
2-ро направление – Диян Рачев 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОИК Казанлък приключи в 16.30 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       СЕКРЕТАР:  

(Димитринка Петрунова)     (Адриана Тенева) 


