
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 12 

                              гр. Бобошево, 28 септември 2019 година 

 
Днес, 28 септември 2019 година от 12:00 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,  Юлиана Венцеславова Стаменова,  Елена Костадинова Василкьова, 

Николай Иванов Рошков  

Отсъства:  

 

                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Поправка на Решения №51, 52, 53/ 16.09.2019г. относно регистрация в 

Общинска избирателна комисия - Бобошево  на Съюз на демократичните 

сили (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, 

ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ВОЛЯ) за участие в изборите 

кандидати за  кмет на община, кметове на кметства и общински съветници в 

община Бобошево на 27 октомври 2019г. 

2. Утвърждаване на предпечетни образци на бюлетини за веки отделен избор и 

утвърждаване на тиража на бюлетините за всеки отделен вид избор за 

провеждане на избори на 27 октомври 2019г. 

 

 

По т.1 от дневния ред поправка на Решения №51, 52, 53/ 16.09.2019г. относно 

регистрация в Общинска избирателна комисия - Бобошево  на Съюз на демократичните 

сили (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ВОЛЯ) за участие в изборите кандидати за  кмет на 

община, кметове на кметства и общински съветници в община Бобошево на 27 

октомври 2019г. 

 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

Във връзка с отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и 

имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите 

на 27 октомври 2019 г. и писмо с вх. № МИ-26-26 от 27.09.2019 г. на ЦИК от 

Печатницата на БНБ и във връзка с Решение № 1130-МИ от 18 септември 2019 г. изм. с 



Решение № 1186-МИ от 25 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК Бобошево прави изменения 

относно начина на изписване в бюлетината за провеждане на изборите на 27 октомври 

2019г. на местна коалиция Съюз на демократичните сили (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ВОЛЯ). 

 

На основание чл. 85, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1242-МИ/27.09.2019 година 

на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено поименно 

гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                                

 

РЕШЕНИЕ №86 

Изменя в Решения № 51/ 16.09.2019г.; №52/ 16.09.2019г.; №53/ 16.09.2019г. на ОИК 

Бобошево наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината  е: СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ВОЛЯ)  

 Да се чете: Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля).  

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

тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

По т.2 от дневния ред Утвърждаване на предпечетни образци на бюлетини за веки 

отделен избор и утвърждаване на тиража на бюлетините за всеки отделен вид избор за 

провеждане на избори на 27 октомври 2019г. 

Във връзка с РЕШЕНИЕ № 993-МИ/ 07.09.2019г., Решение №1242- МИ  от 27.09.2019г. 

на ЦИК и писмо с изх. № МИ- 15-473/27.09.2019г. относно одобряване на образеца на 

бюлетините и тиража на същите по отделните видове  

На основание чл. 85, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1242-МИ/27.09.2019 година 

на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено поименно 

гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                                

РЕШЕНИЕ №87 

 

I. Одобрява образци на бюлетина, както следва: 

1. Образец на бюлетина за кмет на община Бобошево за провеждане на избори на 

27 октомври 2019г. ;  

2. Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Блажиево за провеждане на избори 

на 27 октомври 2019г.; 

3. Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Слатино за  провеждане на избори 

на 27 октомври 2019г.; 



4. Образец на бюлетина за общински съветници за провеждане на избори на 27 

октомври 2019г. 

 

II. Одобрява тираж на бюлетините за отделните видове избор, както следва: 

1. Тиража на бюлетина за кмет на община Бобошево за провеждане на избори на 27 

октомври 2019г.- 3000 ( три хиляди) броя; 

2. Тиража на бюлетина за  кмет на кметство с. Блажиево  за провеждане на избори 

на 27 октомври 2019г.- 500 ( пет стотин) броя; 

3. Тиража на бюлетина за  кмет на кметство с. Слатино  за провеждане на избори 

на 27 октомври 2019г.- 450 ( четири стотин и петдесет) броя; 

4. Тиража на бюлетина за общински съветници за провеждане на избори на 27 

октомври 2019г.- 3000 ( три хиляди) броя; 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК – Бобошево в 3 – дневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. 

 

 

Председател:  

           /Веска Костадинова-Михалчева/  

Секретар:  

             /Илиян Георгиев Хаджийски/ 

 

 


