
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 11 

                              гр. Бобошево, 26 септември 2019 година 

 
Днес, 27 септември 2019 година от 11:00 часа в заседателната зала, находяща се на 

втори етаж в Читалище „Лоза“, гр. Бобошево се проведе заседание на Общинска 

избирателна комисия - Бобошево в състав:  

Присъствали: Веска Милчова Костадинова-Михалчева, Атанаска Костадинова 

Панова, Илиян Георгиев Хаджийски,  Ралица Димитрова Карашова, Елена Михайлова 

Димитрова, Мария Кирилова Комарова, Валентина Крумова Домозетска, Веска 

Иванова Кацарова  

Отсъства: Юлиана Венцеславова Стаменова,  Елена Костадинова Василкьова, Николай 

Иванов Рошков  

 

                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Поправка на техническа грешка на решение № 84 относно процедура за 

определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативни комитети 

в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27 октомври 2019 г. 

 

 

По т.1 от дневния ред относно процедура за определяне на поредните номера на 

местните коалиции и инициативни комитети в бюлетините за гласуване в изборите за 

общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 

 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

 

Във връзка с писмо, изх. № МИ-15-341/18.09.2019 г. на ЦИК,  поредността на номерата 

на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи и на независимите кандидати, 

издигнати от инициативни комитети, се определя съгласно поредността на 

регистрацията им в ОИК по входящия регистър на местните коалиции (Приложение № 

49-МИ) и съответно входящия регистър на инициативните комитети (Приложение № 

56-МИ). 

На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - 

Бобошево, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „За”, взе следното 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №85 

 



 

 

 

Поправя Решение № 84/26.09.2019г на ОИК- Бобошево,  като вместо : 

Определя и подрежда номерата на местните коалиции и инициативните комитети в 

бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 

27 октомври 2019, както следва: 

  

Пореден номер в 

бюлетината 

Местна коалиция/инициативен комитет 

67 Виолета Костадинова Спасова - независим кандидат за 

кмет на кметство с. Слатино 

68 Местна коалиция „НДСВ КОАЛИЦИЯ“ 

69 Местна коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, 

ВОЛЯ) 
 

 Да се чете както следва :   Обявява следната поредност и номерата на местните 

коалиции и независими кандидати, издигнати от инициативни комитети за общински 

съветници  и кметове в бюлетините за гласуване в избори за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Бобошево, които следват поредността на 

изтеглените номера в ЦИК съгласно решение № 1184-МИ/25.09.2019г. на партиите и 

коалициите регистрирани в ЦИК за участие в изборите и поредността на регистрацията 

в ОИК-Бобошево  на местните коалиции и независимите кандидати, издигнати от 

инициативни комитети по входящ регистър  на местните коалиции /Приложение №49-

МИ/ и съответно входящия регистър на инициативните комитети /Приложение №56-

МИ/, както следва: 

Пореден 

номер в 

бюлетината 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ 

КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ 

4 ПП „АТАКА“ 

14 ПП „АБВ“ 

33 ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

43 ПП „ГЕРБ“ 

56 Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

67 Местна коалиция „НДСВ КОАЛИЦИЯ“ 

68 Местна коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

(НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, 



ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ВОЛЯ) 

69 Инициативен комитет Виолета Костадинова Спасова 

 

 

 

На основание чл. 88, ал. 1 от ИК, настоящето Решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

 

Председател:  

           /Веска Костадинова-Михалчева/  

Секретар:  

             /Илиян Георгиев Хаджийски/ 

 

 


