
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 16 

                              гр. Бобошево, 15 октомври 2019 година 

 
Днес, 15 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, Николай Иванов Рошков, Илиян Георгиев 
Хаджийски, Валентина Крумова Домозетска 
Отсъства: Юлиана Венцеславова Стаменова, Елена Костадинова Василкьова,     
 
                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. Освобождаване на член на СИК № 100500010 с. Скрино и назначаване на нов 
за провеждане на изборите на 27 октомври 2019г. 

2. Освобождаване на член на СИК № 100500009 с. Доброво,  № 100500011 с. 
Бадино и назначаване на нов за провеждане на изборите на 27 октомври 2019г. 

3. Освобождаване на член на СИК № 100500006 с. Сопово и назначаване на нов 
за провеждане на изборите на 27 октомври 2019г. 

4. Ред за предаване от СИК/ ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му 
протокол с резултатите от гласуване и получаване на нов протокол при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 год. 

5. Предложение от временно изпълняващ длъжността кмет на община Бобошево 
Костадин Гергинов за назначаване на подвижна секционна избирателна 
комисия  във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и 
кметове на 27 октомври 2019г. 

6. Определяне броя на протоколите на ПСИК за установяване на резултатите от 
гласуването за кметове на кметства – 2 бр.във връзка с произвеждането на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.  

7. Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено 
зрение или със затруднение в придвижването, при провеждането на изборите 
за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година. 

По т.1 от дневния ред относно освобождаване на член на СИК № 100500010 с. Скрино 
и назначаване на нов за провеждане на изборите на 27 октомври 2019г. 

 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 
 



В Общинска избирателна комисия- Бобошево е постъпило Предложение с вх. № 
106/09.10.2019г. от Стефан Борисов Тачев 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 Местна коалиция 
СДС (НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля) с вх. №106/ 09.10.2019г. на 
общинска администрация Бобошево.  

С Предложение от Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля) 
за замяна на член на СИК с вх. № 106/09.10.2019г. на ОИК Бобошево за замяна на 
лицето Любка Станкева Кадийска назначена с Решение №68/ 24.09.2019г. на ОИК 
Бобошево с Венка Христова Коларска като член на СИК № 100500010 с. Скрино. 

 

На основание чл. 87, ал. 1 и чл.89, ал. 1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна 
комисия – Бобошево, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „За”, взе следното                                               

 

РЕШЕНИЕ №94 

 

I. Освобождава Любка Станкева Кадийска  като член на секционна избирателна 
комисия № 100500010 с. Скрино. 

II. НАЗНАЧАВА Венка Христова Коларска с ЕГН *** в секционна избирателна 
комисия № 100500010 с. Скрино за провеждането на избори за  общински съветници и 
кметове на 27.10.2019г. 

 

По т.2 от дневния ред относно освобождаване на член на СИК № 100500009 с. 
Доброво,  № 100500011 с. Бадино и назначаване на нов за провеждане на изборите на 
27 октомври 2019г. 

В Общинска избирателна комисия- Бобошево е постъпило Предложение с вх. № 
118/12.10.2019г. от ПП „ГЕРБ“ 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. №118/ 
12.10.2019г. на общинска администрация Бобошево.  

С Предложение от ПП „ГЕРБ“ за замяна на член на СИК с вх. № 118/12.10.2019г. на 
ОИК Бобошево за замяна на лицето Васил Димитров Ценов назначен с Решение №68/ 
24.09.2019г. на ОИК Бобошево с Яна Стойчева Сарафска като член на СИК № 
100500009 с.Доброво. 

С Предложение от ПП „ГЕРБ“ за замяна на член на СИК с вх. № 118/12.10.2019г. на 
ОИК Бобошево за замяна на лицето Евгения Йорданова Лунджова назначена с Решение 
№68/ 24.09.2019г. на ОИК Бобошево с Руска Георгиева Борсучка като член на СИК № 
100500011 с. Бадино. 

С Предложение от ПП „ГЕРБ“ за замяна на член на СИК с вх. № 118/12.10.2019г. на 
ОИК Бобошево за замяна на лицето Десислава Иванова Борсучка назначена с Решение 



№68/ 24.09.2019г. на ОИК Бобошево с Стефани Страхилова Манчева като член на СИК 
№ 100500011 с. Бадино. 

 

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 №95 

I. Освобождава Васил Димитров Ценов  като член на секционна избирателна комисия 
№ 100500009 с. Доброво. 

II. НАЗНАЧАВА Яна Стойчева Сарафска с ЕГН *** в секционна избирателна комисия 
№ 100500009 с. Доброво. за провеждането на избори за  общински съветници и кметове 
на 27.10.2019г. 

III. Освобождава Евгения Йорданова Лунджова като член на секционна избирателна 
комисия № 100500011 с. Бадино. 

IV. НАЗНАЧАВА Руска Георгиева Борсучка с ЕГН *** в секционна избирателна 
комисия № 100500011 с. Бадино за провеждането на избори за  общински съветници и 
кметове на 27.10.2019г. 

V. Освобождава Десислава Иванова Борсучка  като член на секционна избирателна 
комисия № 100500011 с. Бадино. 

VI. НАЗНАЧАВА Стефани Страхилова Манчева с ЕГН *** в секционна избирателна 
комисия № 100500011 с. Бадино за провеждането на избори за  общински съветници и 
кметове на 27.10.2019г. 

 

По т.3 от дневния ред относно освобождаване на член на СИК № 100500006 с. Сопово 
и назначаване на нов за провеждане на изборите на 27 октомври 2019г. 

В Общинска избирателна комисия- Бобошево е постъпило Предложение с вх. № 
122/14.10.2019г. от Емилия Халилова- Цветина упълномощен представител на 
Коалиция от партии „Обединени патриоти“ 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 Емилия Халилова- 
Цветина упълномощен представител на Коалиция от партии „Обединени патриоти“ с 
вх. №122/ 14.10.2019г. на общинска администрация Бобошево.  

С Предложение от Емилия Халилова- Цветина упълномощен представител на 
Коалиция от партии „Обединени патриоти“ за замяна на член на СИК с вх. № 
122/14.10.2019г. на ОИК Бобошево за замяна на лицето Жулиета Йовчева Дичева 
назначена с Решение №68/ 24.09.2019г. на ОИК Бобошево с Емилия Асенова 
Теодосиева като член на СИК № 100500006 с. Сопово. 

 



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 №96 

I. Освобождава Жулиета Йовчева Дичева като член на секционна избирателна комисия 
№ 100500006 с. Сопово. 

II. НАЗНАЧАВА Емилия Асенова Теодосиева с ЕГН *** в секционна избирателна 
комисия № 100500006 с. Сопово за провеждането на избори за  общински съветници и 
кметове на 27.10.2019г. 

 

По т.4 от дневния ред относно ред за предаване от СИК/ ПСИК на ОИК на сгрешен 
при попълването му протокол с резултатите от гласуване и получаване на нов протокол 
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
2019 год. 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1180-
МИ/24.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено 
поименно гласуване с 9 гласа „За”, взе следното      

РЕШЕНИЕ №97 

1.  ОИК - Бобошево, чрез упълномощените си представители Елена Костадинова 
Василкьова и Веска Иванова Кацарова, ще получи допълнителни екземпляри от 
протокол Приложения № 89-МИ  и № 90-МИ, както и протоколи Приложение № 
88-МИ, след подписването на приемно-предавателен протокол и осигуряване на 
каса за тяхното съхранение в залата където се помещава ОИК -  Бобошево. 

2. ОИК - Бобошево упълномощава Елена Костадинова Василкьова и Веска 
Иванова Кацарова, действащи заедно, да представляват ОИК Бобошево (в 
случай на необходимост и направено искане от съответна СИК), при връщане на 
сгрешен протокол и предаване на нов протокол Приложения № 89-МИ  и № 90-
МИ. 

3. Връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол Приложения № 89-
МИ  и № 90-МИ от упълномощените членове на ОИК ще се осъществява в 
залата, където заседава ОИК Бобошево, етаж втори на Народно читалище „Лоза 
1870“, гр. Бобошево в присъствието на всички членове на съответната СИК. За 
целта общинска администрация – Бобошево следва да осигури 
транспортирането на целия състав на СИК до ОИК Бобошево. 

4. Нов протокол Приложения № 89-МИ  и № 90-МИ, следва да бъде предаден на 
съответната СИК (заявила осигуряване на нов протокол Приложения № 89-МИ 
 и № 90-МИ), след попълване и подписване на протокол Приложение № 88-МИ. 
Протокол Приложение № 88-МИ следва да бъде подписан от всички членове на 
съответната СИК (заявила осигуряване на нов протокол Приложения № 89-МИ 
 и № 90-МИ) и от упълномощените членове на ОИК Бобошево, като 
подписването следва да се извърши в залата, където заседава ОИК Бобошево 
етаж втори на Народно читалище „Лоза 1870“, гр. Бобошево.  

 



  По т.5 от дневния ред относно предложение от временно изпълняващ длъжността 
кмет на община Бобошево Костадин Гергинов за назначаване на подвижна секционна 
избирателна комисия  във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и 
кметове на 27 октомври 2019г. 

В Общинска избирателна комисия - Бобошево е постъпило Предложение с вх. № 
132/15.10.2019г. от временно изпълняващ длъжността кмет на община Бобошево за 
назначаване на подвижна секционна избирателна комисия във връзка с произвеждането 
на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. 

ОИК- Бобошево установи, че са налице всички изискуеми от закона документи, 
приложени към предложението на кмета на община Бобошево. 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 92, ал. 3 от Изборния 
кодекс, Решение № 935-МИ/02.09.2019 г.,   Общинската избирателна комисия – 
Бобошево , след проведено поименно гласуване с 9 гласа „За”, взе следното     

  

 РЕШЕНИЕ №98 

НАЗНАЧАВА подвижна секционна избирателна комисия  във връзка с провеждането 
на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., както следва: 

  

 В избирателна секция № 100500012, следните членове: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Стойчо Георгиев 
Сарафски ЕГН *** 

ЗАМ.-

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Валентина Георгиева 
Ковачка ЕГН *** 

СЕКРЕТАР 

Незабравка Павлова 
Павлова ЕГН *** 

ЧЛЕН 

Вероника Стоянова 
Петрова ЕГН *** 

ЧЛЕН 

Спаска Димитрова 
Неджина ЕГН *** 

ЧЛЕН 

Гюргена Кирилова 
Георгиева ЕГН *** 

ЧЛЕН 

Лозана Василева 
Джикова ЕГН *** 

  

 

По т.6 от дневния ред относно определяне броя на протоколите на ПСИК за 
установяване на резултатите от гласуването за кметове на кметства – 2 бр.във връзка с 
произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 
год.  

С оглед горното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от Избрния кодекс и Решение № 993-
МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Бобошево, след 
проведено поименно гласуване с 9 гласа „За”, взе следното     

 



РЕШЕНИЕ №99 

       За нуждите на ПСИК да бъдат предоставени общо 2 бр. протокола за отчитане 
резултатите от гласуване на ПСИК за кметове на кметства в община Бобошево както 
следва: 

1. За кмет  на  кметство село Блажиево – 1 бр.протокол; 

2. За кмет  на  кметство село Слатино – 1 бр.протокол. 

 

По т.7 от дневния ред относно определяне на избирателна секция за гласуване на 
избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, при провеждането 
на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година. 

     Съгласно чл. 10, ал. 1 от ИК, когато в сграда с повече от един етаж има секции и на 
горни етажи, е необходимо ОИК да определи секция, намираща се на първи етаж за 
гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването. На 
територията на Община Бобошево има възможност за определяне на секция, находяща 
се на първи етаж, както следва: 

• гр. Бобошево - секция 100500002 в Народно читалище  “Лоза 1870“ с адрес гр. 
Бобошево, ул. “Единство“ № 1, етаж I              

       Предвид изложеното и   на основание чл. 10, ал. 1, чл. 234, чл. 235, ал. 1  и чл. 87, 
ал.1, т.11 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на 
ЦИК, Общинска избирателна комисия  Бобошево, след проведено поименно гласуване 
с 9 гласа „За”, взе следното     

РЕШЕНИЕ №100 

1. Определя секция 100500002 в Народно читалище  “Лоза 1870“ с адрес гр. 
Бобошево, ул. “Единство“ № 1, етаж I   за гласуване на избиратели с увредено 
зрение или със затруднения в придвижването при провеждането на изборите. 

       Заявки за помощ се приемат в изборния ден /27.10.2019г./ от 07:00ч. до 20:00ч. в 
Община Бобошево, гр. Бобошево, ул. “Иван Кепов“ № 3, както и на дежурен телефон, 
посочен от общинска администрация. 

 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/ 



 

 
 


