
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 15 

                              гр. Бобошево, 12 октомври 2019 година 

 
Днес, 12 октомври  2019 година от 17:30 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, Юлиана Венцеславова Стаменова,  

Отсъства:  Валентина Крумова Домозетска 

 

 

                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Одобряване на графични файлове на протоколи за СИК и ОИК, за всички 

видове избор, при провеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бобошево. 

2. Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

 

По т.1 от дневния ред относно одобряване на графични файлове на протоколи за СИК 

и ОИК, за всички видове избор, при провеждане на изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бобошево. 

 

                                                             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 10 гласа „За”, взе следното                                                

 

РЕШЕНИЕ №92 

 

Утвърждава графични файлове на протоколи за СИК и ОИК за всички видове избор, 

при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г. в община Бобошево, както следва: 

1. Одобрява съдържанието на образец на протокол за СИК за общински съветници 

на Община Бобошево, (съгласно приложение № 89 - МИ, неразделна част от 

настоящото решение). 



2. Одобрява съдържанието на образец на протокол за ОИК за общински съветници 

на Община Бобошево, (съгласно приложение № 91 - МИ, неразделна част от 

настоящото решение). 

3. Одобрява съдържанието на образец на протокол за СИК за кмет на Община 

Бобошево, (съгласно приложение № 90 - МИ, неразделна част от настоящото 

решение). 

4. Одобрява съдържанието на образец на протокол за ОИК за кмет на Община 

Бобошево, (съгласно приложение № 92 - МИ, неразделна част от настоящото 

решение). 

5. Одобрява съдържанието на образец на протокол за СИК  за кмет на кметство 

Блажиево – Община Бобошево , (съгласно приложение №  90 - МИ, неразделна 

част от настоящото решение). 

6. Одобрява съдържанието на образец на протокол за ОИК  за кмет на кметство 

Блажиево - Община Бобошево, (съгласно приложение №  92 - МИ, неразделна 

част от настоящото решение). 

7. Одобрява съдържанието на образец на протокол за СИК  за кмет на кметство 

Слатино - Община Бобошево, (съгласно приложение №  90 - МИ, неразделна 

част от настоящото решение). 

8.  Одобрява съдържанието на образец на протокол за ОИК  за кмет на кметство 

Слатино - Община Бобошево, (съгласно приложение №  92 - МИ, неразделна 

част от настоящото решение). 

 

По т.2 от дневния ред относно образуване на секция за гласуване с подвижна 

избирателна кутия. 

Постъпило е писмо с изх. № 3465/12.10.2019 година от кмета на Община Бобошево, с 

което уведомява ОИК – Бобошево, че в служба „ГРАОН“ на Общинска администрация 

гр. Бобошево са подадени 44 /четиридесет и четири/ броя заявления от избиратели с 

трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в 

изборното си помещение, но желаят да бъдат вписани в избирателен списък за 

гласуване с подвижна избирателна кутия, при произвеждането на изборите за общински 

съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година , съгласно чл. 37, ал. 1 от 

Изборния кодекс. 

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 10 гласа „За”, взе следното 

 

                                               РЕШЕНИЕ №93 

 

1. Образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия с 100500012. 

2. Определя численият състав на ПСИК от 7 души в т. ч. председател; зам. 

председател; секретар. 

3. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

ПСИК. 



4. Председателят, зам. председателя и секретаря не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция. 

 

 

  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/ 

 

 

 


