
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 13 

                              гр. Бобошево, 30 септември 2019 година 

 
Днес, 30 септември 2019 година от 12:30 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, Ралица Димитрова Карашова, Елена Михайлова Димитрова, Мария Кирилова 
Комарова, Веска Иванова Кацарова,  Елена Костадинова Василкьова, Николай Иванов 
Рошков, Илиян Георгиев Хаджийски, 
Отсъства: Юлиана Венцеславова Стаменова, Валентина Крумова Домозетска,    
 
                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. Заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник в 
изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. във връзка с 
подадено заявление с вх. № 88/29.09.2019г. от Кирилка Георгиева 
Виделова- Аспарухова. 

2. Освобождаване на член на СИК № 100500007 с. Висока могила и с. 
Циклово и назначаване на нов за провеждане на изборите на 27 октомври 
2019г. 

3. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в с. Бадино и с. Вуково, 
назначени с Решение № 68/ 24.09.2019г.  за провеждане на изборите на 27 
октомври 2019г. 

 

По т.1 от дневния ред относно заличаване на регистрацията на кандидат за общински 
съветник в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. във връзка с 
подадено заявление с вх. № 88/29.09.2019г. от Кирилка Георгиева Виделова- 
Аспарухова. 

 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

Общинска избирателна комисия Бобошево се запозна с подаденото заявление от 
Кирилка Георгиева Виделова- Аспарухова, с което същата заявява, че желае да бъде 
заличена като кандидат за общински съветник, регистриран с Решение №72 на ОИК 
Бобошево предложен от ПП „АТАКА“. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 15,чл. 417, ал.5 от Изборния кодекс, Общинска 
избирателна комисия – Бобошево, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „За”, 
взе следното                                                



 

РЕШЕНИЕ №88 

1.Заличава регистрацията на кандидата за общински съветник в изборите за 
общински съветници и кметове на 27.10.2019г. Кирилка Георгиева Виделова- 
Аспарухова, предложен от ПП „АТАКА“. 

2. Анулира Удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник с 
№62/25.09.2019г. 

 

По т.2 от дневния ред относно освобождаване на член на СИК № 100500007 с. Висока 
могила и с. Циклово и назначаване на нов за провеждане на изборите на 27 октомври 
2019г. 

В Общинска избирателна комисия- Бобошево е постъпило Предложение с вх. № 
64/23.9.2019г. от кмета на община Бобошево за назначаване на секционните 
избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове във връзка с 
произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г, към 
горецитираната преписка е приложено и Предложение за замяна на член на СИК от ПП 
„ГЕРБ“ с вх. №2986/ 20.09.2019г. на общинска администрация Бобошево.  

С Предложение от ПП „ГЕРБ“ за замяна на член на СИК с вх. № 92/30.09.2019г. на 
ОИК Бобошево за замяна на лицето Цонка Методиева Димитрова назначена с Решение 
№68/ 24.09.2019г. на ОИК Бобошево с Радка Йорданова Теодосиева като член на СИК 
№ 100500007 в с. Висока могила и с. Циклово. 

 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс, 
Общинската Избирателна Комисия, община Бобошево, след проведено поименно 
гласуване с 9 гласа „За”, взе следното                                                

 

РЕШЕНИЕ №89 

 

I.Освобождава Цонка Методиева Димитрова като член на секционна избирателна 
комисия № 100500007 в с. Висока могила и с. Циклово. 

II. НАЗНАЧАВА Радка Йорданова Теодосиева с ЕГН***  в секционна избирателна 
комисия № 100500007 в с. Висока могила и с. Циклово за провеждането на избори за  
общински съветници и кметове на 27.10.2019г. 

 

По т.3 от дневния ред относно освобождаване и назначаване на членове на СИК в с. 
Бадино и с. Вуково, назначени с Решение № 68/ 24.09.2019г.  за провеждане на 
изборите на 27 октомври 2019г. 

 

В Общинска избирателна комисия- Бобошево е постъпило Предложение с вх. № 
93/30.09.2019г. от ПП „ГЕРБ“  за освобождаване и назначаване на членове на СИК 



№100500008 с. Вуково и № 100500011 с. Бадино във връзка с произвеждането на 
избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г,  

 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс, 
Общинската Избирателна Комисия, община Бобошево, след проведено поименно 
гласуване с 9 гласа „За”, взе следното                                                

 

РЕШЕНИЕ №90 

 

I.Освобождава  Десислава Иванова Борсучка  ЕГН*** като член на секционна 
избирателна комисия № 100500008 в с. Вуково. 

II. НАЗНАЧАВА Десислава Иванова Борсучка  ЕГН*** като член  в секционна 
избирателна комисия № 100500011 в с. Бадино за провеждането на избори за  общински 
съветници и кметове на 27.10.2019г. 

III. Освобождава Николинка Сотирова Везенкова ЕГН*** като член в секционна 
избирателна комисия № 100500011 с. Бадино. 

IV. НАЗНАЧАВА Николинка Сотирова Везенкова ЕГН***  като член  в секционна 
избирателна комисия № 100500008  в с. Вуково за провеждането на избори за  
общински съветници и кметове на 27.10.2019г. 

 

 

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/ 

 

 


