
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 14 

                              гр. Бобошево, 04 октомври 2019 година 

 
Днес, 04 октомври  2019 година от 18:00 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, Ралица Димитрова Карашова, Елена Михайлова Димитрова, Мария Кирилова 

Комарова, Веска Иванова Кацарова,  Елена Костадинова Василкьова, Николай Иванов 

Рошков, Илиян Георгиев Хаджийски, Юлиана Венцеславова Стаменова, Валентина 

Крумова Домозетска 

Отсъства:   

 

                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Допълване на Решение № 24/13.09.2019г. на ОИК – Бобошево, за определяне на 

двама упълномощени членове на ОИК Бобошево, предложени от различни 

партии и коалиции, които в изпълнение на Решение №993-МИ/07.09.2019г. на  

ЦИК, да участват в запечатването на определено, със заповед на областния 

управител, помещение за съхранение на бюлетините и да удостоверяват с 

подписите си датата и часа на поставяне на лентата – подписана от всички 

членове на ОИК , подпечатана с нейния печат. 

 

По т.1 от дневния ред относно допълване на Решение № 24/13.09.2019г. на ОИК – 

Бобошево, за определяне на двама упълномощени членове на ОИК Бобошево, 

предложени от различни партии и коалиции, които в изпълнение на Решение №993-

МИ/07.09.2019г. на  ЦИК, да участват в запечатването на определено, със заповед на 

областния управител, помещение за съхранение на бюлетините и удостоверяват с 

подписите си датата и часа на поставяне на лентата – подписана от всички членове на 

ОИК , подпечатана с нейния печат. 

 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс, Решение № 993-

МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено 

поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                                

 

РЕШЕНИЕ №91 

Допълва Решение №24/13.09.2019г., като упълномощените членове на ОИК Бобошево 

Елена Костадинова Василкьова и Веска Иванова Кацарова, определени в решение 

№24/13.09.2019г на ОИК Бобошево да осъществяват  контрол при предаването и 



приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени 

бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна 

администрация – Кюстендил, ще участват в запечатването на определено със заповед 

на областния управител помещение за съхранение на бюлетините и да удостоверяват с 

подписите си датата и часа на поставяне на лентата – подписана от всички членове на 

ОИК , подпечатана с нейния печат. 

     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/ 

 

 


