
П Р О Т О К О Л 

№ 50 

01.11.2015 г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК 

Заседанието се откри в 14.20 ч. от Председателя на ОИК, който обяви следния дневен 

ред: 

1. Разглеждане на жалби в изборния ден 

2. Определяне на членовете на ОИК Казанлък, който да извършват действията по чл. 

457 от ИК 

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  

Председателят на ОИК Казанлък докладва, че в 14.10 ч. е постъпила Жалба Вх. № 341 / 
01.11.2015 г. от Продан Генев Бюйлеков – кандидат за кмет на кметство с. Горно Черковище от 
МК „БСП лява България“, относно извършване на агитация в изборния ден от председателя на 
СИК № 085 в с. Горно Черковище. 

С оглед изясняване на твърденията, изложени в жалбата, трима представители на ОИК 
Казанлък – Адриана Тенева, Мариана Стойнева и Тюркян Салиева, са извършили проверка на 
място, в резултат на която не е била установена агитация от страна на председателя на СИК в 
изборния ден. Независимо от това, всички членовете на СИК № 085 са били предупредени да 
не извършват действия, нарушаващи разпоредбите на  Изборния кодекс. За извършената 
проверка е съставен протокол. 

Председателят предложи да бъде взето решение, с което да бъде оставена без 

уважение Жалба Вх. № 341 / 01.11.2015 г. от Продан Генев Бюйлеков – кандидат за кмет на 

кметство с. Горно Черковище от МК „БСП лява България“. Председателят 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. 

Предвид това, ОИК Казанлък, взе следното:  

Р Е Ш Е Н И Е № 395: 

Оставя без уважение Жалба Вх. № 341 / 01.11.2015 г. от Продан Генев Бюйлеков – 
кандидат за кмет на кметство с. Горно Черковище от МК „БСП лява България“ за извършване на 
агитация в изборния ден от председателя на СИК № 085 в с. Горно Черковище. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Казанлък, които да извършат действията по 
чл. 457 от ИК 



Председателят 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. 457, ал. 1 от ИК, ОИК Казанлък взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 396: 

Определя членовете на ОИК Казанлък, който да извършват действията по чл. 457 от ИК 

(предадат на ЦИК екземплярите от протоколите на СИК и копията на разписките по чл. 445, ал. 

6 от ИК, да подпишат протокола за предаването и приемането на посочените материали), както 

следва: Димитринка Петрунова – Председател на ОИК, Тюркян Салиева – заместник-

председател на ОИК, Адриана Тенева – Секретар на ОИК.  

ОТНОСНО: Обявяване край на изборния ден 
 

Въз основа на получената информация от всички секционни комисии за приключване 
на гласуването за втори тур на избори за кметове на кметства в община Казанлък на 01.11.2015 
г. в 19.00 ч. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс 

Председателят 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. 

Предвид това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс,  Общинска 
избирателна комисия Казанлък, взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 397: 
 

Обявява края на изборния ден на 01.11.2015 г. в 19.00 ч. 
 

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 избора на кметове на кметства за 
втори тур на изборите. 

Председателят 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. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия Казанлък, взе следното 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е № 398: 
 

Приключва работата на ИП към ОИК Казанлък. 
 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Дунавци 
 

  ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......      580 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        1 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        1 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............      521 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................      521 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................      367 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................      212 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        1 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      367 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................        5 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      362 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

| 11|КЪНЧО ЦАНКОВ КЪНЕВ                                      |    178|        2| 

|   |Инициативен комитет                                     |       |         | 

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

| 15|Ганка Тодорова Богданова                                |    184|        1| 

|   |Инициативен комитет                                     |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        2| 

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

 

   Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 399: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Дунавци 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Ганка Тодорова Богданова 

ЕГН …. 

Независим получил 184 действителни гласове. 



 
ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Ясеново 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......      670 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        1 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        1 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............      640 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................      640 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................      463 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................      205 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        2 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      463 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................        6 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      457 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

|  3|Румелия Гочева Николова                                 |    227|        1| 

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

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

| 19|Пламен Весков Вълев                                     |    230|        1| 

|   |ПП ГЕРБ                                                 |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        4| 

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

 

   Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 400: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Ясеново 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Пламен Весков Вълев 

ЕГН …. 

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 230 действителни гласове. 



 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Шейново 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......     1750 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        2 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        2 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............     1600 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................     1600 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................      730 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................     1018 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        2 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      730 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................       12 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      718 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

| 19|Данчо Леков Данов                                       |    449|        8| 

|   |ПП ГЕРБ                                                 |       |         | 

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

| 26|Мирослава Вескова Кирова                                |    269|        2| 

|   |"БСП лява България"                                     |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        2| 

-------------------------------------------------------------------------------- 
   Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 401: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Шейново 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Данчо Леков Данов 

ЕГН …. 

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 449 действителни гласове. 



 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство гр. Крън 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......     3130 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        3 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        3 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............     2837 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................     2837 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................     1558 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................     1567 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        4 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        1 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................     1558 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................       41 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................     1517 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 



|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

| 13|АЛИ ЮСЕИН КАЧАН                                         |    618|        6| 

|   |Инициативен комитет                                     |       |         | 

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

| 19|Теменужка Димитрова Люцканова                           |    899|        2| 

|   |ПП ГЕРБ                                                 |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |       33| 

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

   Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 402: 

  Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Крън 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Теменужка Димитрова Люцканова 

ЕГН …. 

издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 899 действителни гласове. 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Черганово 

 
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......      850 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        1 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        1 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............      790 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................      790 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................      523 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                



                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................      325 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        1 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        1 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      523 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................       10 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      513 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

| 10|Светла Георгиева Трифонова                              |    221|        4| 

|   |БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ                     |       |         | 

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

| 21|НИВЕЛИН КОЙЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ                                 |    292|        2| 

|   |Инициативен комитет                                     |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        4| 

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

   Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 403: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Черганово 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

НИВЕЛИН КОЙЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ 

ЕГН …. 

независим 

получил 292 действителни гласове. 



 

 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Овощник 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......     1580 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        2 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        2 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............     1448 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................     1448 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................      788 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................      789 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        3 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      788 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................       11 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      777 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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



|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

|  6|Иван Георгиев Колев                                     |    434|        1| 

|   |ПП България без цензура                                 |       |         | 

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

| 19|Георги Желев Пархов                                     |    343|        1| 

|   |ПП ГЕРБ                                                 |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        9| 

 

   Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 404: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Овощник 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Иван Георгиев Колев 

ЕГН …. 

издигнат от ПП България без цензура 

получил 434 действителни гласове. 

 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Кънчево 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......      940 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        1 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        1 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............      868 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................      868 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              



 списък: ..............................................................      548 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................      390 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        2 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      548 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................        7 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      541 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

| 19|Петър Иванов Петков                                     |    293|        0| 

|   |ПП ГЕРБ                                                 |       |         | 

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

| 26|Димитър Иванов Нов                                      |    248|        0| 

|   |"БСП лява България"                                     |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        7| 

Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 405: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Кънчево 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Петър Иванов Петков 

ЕГН …. 



издигнат от ПП ГЕРБ 

получил 293 действителни гласове. 

 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Средногорово 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......      210 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        1 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        1 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............      185 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................      185 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................      148 

 

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................       60 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        2 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      148 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................        1 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      147 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 



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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

| 19|Илиян Йорданов Илиев                                    |     75|        0| 

|   |ПП ГЕРБ                                                 |       |         | 

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

| 32|СТАНИМИР ПАУНОВ КАРАДЖОВ                                |     72|        0| 

|   |Инициативен комитет                                     |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        1| 

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

Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 406: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Средногорово 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Илиян Йорданов Илиев 

ЕГН …. получил 75 действителни гласове. 

ОТНОСНО: Обявяване резултата от втори тур в кметство с. Горно 

Черковище 
 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                     

                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                       

 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        2 

 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......     1150 

 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        1 

 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        1 

 

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ               

                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                          

                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                          

 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............     1062 

 а) Избирателен списък – част І: ......................................     1062 

 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0 

 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.            

 списък: ..............................................................        0 

 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.              

 списък: ..............................................................      629 

 



              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА                

                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                               

 4. Приложения към избирателните списъци:                                        

 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0 

 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0 

 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                          

 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................      521 

 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        0 

 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0 

 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0 

 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        0 

 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0 

 

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                        

 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      629 

 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................        9 

 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      620 

 

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

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

|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.| 

|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове | 

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

| 25|Антон Дечков Антонов                                    |    332|        6| 

|   |ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                        |       |         | 

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

| 26|Продан Генев Бюйлеков                                   |    288|        0| 

|   |"БСП лява България"                                     |       |         | 

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

|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |        3| 

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

Предвид това и на основание чл. 452 от ИК и въз основа на 

 получените данни от протоколите на СИК, Общинската избирателна комисия взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 407: 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Горно Черковище 

община Казанлък 

област Стара Загора на втори тур 

Антон Дечков Антонов 

ЕГН … 

издигнат от ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 



получил 332 действителни гласове. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОИК Казанлък приключи в 00.15 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       СЕКРЕТАР:  

                     (Димитринка Петрунова)                    (Адриана Тенева) 


