
П Р О Т О К О Л 

№ 49 

30.10.2015 г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК 

Заседанието се откри в 16.00 ч. от Зам.-председателя на ОИК, който обяви следния 

дневен ред: 

1. Замяна на членове  на СИК; 

2. Регистриране на застъпници 

3. 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 председател на СИК, предложен от ръководството на ПП ГЕРБ  в 
Община Казанлък. 

Постъпило е Предложение от  ПП ГЕРБ  за промени в СИК от квотата на ПП ГЕРБ  с вх. № 
333/30.10.2015 г. 

Зам.-председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъдат извършени 
исканите от ПП ГЕРБ  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 
№ 247 / 28.09.2015 г.,  на ОИК Казанлък взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 393: 

 

Приема направеното от  ПП ГЕРБ  предложение  за промени в СИК от квотата на  ПП ГЕРБ   

в Община Казанлък, както следва: 

1. Освобождава Милена Петкова Пеева с ЕГН, като председател  на  СИК 062 с. Дунавци 

Назначава за председател на СИК 062 с. Дунавци, Димир Иванов Говедаров   

ЕГН  с тел.  0894 248 608 

2. Освобождава Десислава Минкова Говедарова с ЕГН  7903307634, като  член на СИК 065 

с. Шейново 

Назначава за член на СИК 065 с. Шейново Георги Николаев Чубриков,  

ЕГН  с тел. 0897 735 308 

По т. 2 от дневния ред: 



 
  ОТНОСНО: Регистриране на застъпник на кандидатска листа на ПП Български 

демократичен център в изборите за кмет на кметство  на 01.11.2015 г. в Община Казанлък. 

  Постъпило е заявление Вх.№ 324/29.10.2015 г. за регистрация на застъпник на 

кандидатска листа на ПП Български демократичен център в изборите за кмет на кметство с. 

Черганово на 01.11.2015 г. в Община Казанлък. Към заявлението е приложен списък с името и 

ЕГН на предложеният  застъпник. 

Заместник-председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъде 

регистриран застъпник на кандидатска листа на ПП Български демократичен център за кмет на 

кметство на 01.11.2015 г. в Община Казанлък. 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, т. 18, чл. 117, ал. 4 и 118, ал.2 от ИК, 

ОИК Казанлък взе следното 

РЕШЕНИЕ № 394 

Регистрира застъпник  на кандидатската листа на ПП Български демократичен център в 

изборите за кмет на кметство на 01.11.2015 г. в с. Черганово, Община Казанлък, както следва: 

Пенка Петрова Джигова, ЕГН  
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОИК Казанлък приключи в 16.30 ч. 

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:       СЕКРЕТАР:  

                                      (Тюркян Салиева)                        (Адриана Тенева) 


