
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 17 

                              гр. Бобошево, 21 октомври 2019 година 

 
Днес, 21 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, Мария Кирилова Комарова, Веска Иванова 

Кацарова, Николай Иванов Рошков, Илиян Георгиев Хаджийски, Валентина Крумова 

Домозетска, Юлиана Венцеславова Стаменова, Елена Костадинова Василкьова,     

Отсъства: Елена Михайлова Димитрова, 

 

                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Освобождаване на член на СИК № 100500004 с. Усойка и назначаване на нов за 

провеждане на изборите на 27 октомври 2019г. 

2. Определяне на членове от Общинска избирателна комисия – Бобошево за 

провеждане на обучения на СИК и приемане на график за обучението 

3. Определяне на процедура по приемане и получаване на изборните книжа, 

материали и бюлетини от СИК/ПСИК на територията на община Бобошево, чрез 

упълномощени представители на Общинска администрация – Бобошево и член 

на Общинска избирателна комисия – Бобошево 

4. Разпределение на членовете на Общинска избирателна комисия – Бобошево за 

отговорници на определен брой секции на територията на община Бобошево в 

деня преди изборите и в изборния ден, както и определяне на съответните им 

задължения 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ на лицата, в присъствието на които се отваря помещението и 

реда за отварянето на същото, в което се съхраняват бюлетините и изборните 

книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

27.10.2019 год. 

 

По т.1 от дневния ред относно освобождаване на член на СИК № 100500004 с. Усойка 

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. № 

141/19.10.2019г. 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. №141/ 19.10.2019г. 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. № 

141/19.10.2019г. на ОИК Бобошево за замяна на лицето Радка Идакиева Христова 

назначена с Решение №68/ 24.09.2019г. на ОИК Бобошево с Даниела Стоянова Венева 

като член на СИК № 100500004 с. Усойка. 

 

На основание чл. 87, ал. 1 и чл.89, ал. 1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна 

комисия – Бобошево, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното                                               

 

РЕШЕНИЕ №101 

 

I. Освобождава Радка Идакиева Христова  като член на секционна избирателна комисия 

№ 100500004 с. Усойка. 

II. НАЗНАЧАВА Даниела Стоянова Венева с ЕГН 9809012836 в секционна избирателна 

комисия № 100500006 с. Усойка 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. 

По т.2 от дневния ред относно определяне на членове от Общинска избирателна 

комисия – Бобошево за провеждане на обучения на СИК и приемане на график за 

обучението 

На основание чл. 87, ал. 1 и чл.89, ал. 1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна 

комисия – Бобошево, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното                                               

РЕШЕНИЕ №102 

            Определя дата и час за провеждане на обученията на СИК на територията на 

Община Бобошево, както и състава на обучаващите членове на Общинска избирателна 

комисия – Бобошево, както следва: 

  

Дата на 

провеждане 

на 

обучението 

на СИК 

Място на 

провеждане на 

обучението на 

СИК 

Час за 

провеждане 

на 

обучението 

на СИК 

Избирателни 

секции от № до 

№ 

Обучаващи 

членове от ОИК – 

Кюстендил 

22.10.2019 г. 

/вторник/ 

Народно читалище 

„Лоза 1870”, гр. 

Бобошево 

17:30 ч. 100500001 до 

100500012 

Веска 

Костадинова-

Михалчева, 

Юлиана 

Стаменова, Илиян 

Хаджийски 



 Да осигурят присъствие в деня определен за обучение на СИК, координирано с 

представителите на партиите и коалициите и секретаря на Община Бобошево. 

Да осигурят за всяка СИК за нуждите на обучението по 2 бр. протоколи /Приложение 

№ 89-МИ и Приложение № 90-МИ/,  методически указания за СИК, 1 бр. методически 

указания за СИК по 1 бр. чернови за отчитане на преференциите. 

Да попълнят списък на присъстващите на обучение на членове на СИК. 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия – 

Бобошево по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

По т.3 от дневния ред относно определяне на процедура по приемане и получаване на 

изборните книжа, материали и бюлетини от СИК/ПСИК на територията на община 

Бобошево, чрез упълномощени представители на Общинска администрация – 

Бобошево и член на Общинска избирателна комисия – Бобошево 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна 

комисия – Бобошево, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното        

                                         

РЕШЕНИЕ №103 

Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от 

членове на Общинска избирателна комисия – Бобошево, съвместно с Общинска 

администрация – Бобошево, а именно Мариана Стаменова- секретар на община, 

Цветанка Маринова- гл.спец. „ЗН, ОМП и СИ“, Надежда Страшникова- гл.спец. „ГРАО 

и архив“.  

Приложение № 1 за община Бобошево: при формат 1005000ХХХ /представляващ № на 

съответната секция посочен в таблицата/ 

Маршрут № Час на получаване на изборните книжа Избирателна секция 

№ 

1 16:30 часа 100500009, 100500010, 

100500008 

2 17:00 часа 100500003, 100500004, 
100500005 

3 17:30 часа 100500006, 100500007, 

100500011 

4 18:00 часа 100500001, 100500002, 
100500012 

 

 

  

   

   

   

   



   

   

Общинска избирателна комисия - Бобошево упълномощава посочените по-горе членове 

на ОИК да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи и пликовете за печата 

на СИК/ПСИК. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия –

Бобошево по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 
 

  

   

По т.4 от дневния ред относно разпределение на членовете на Общинска избирателна 

комисия – Бобошево за отговорници на определен брой секции на територията на 

община Бобошево в деня преди изборите и в изборния ден, както и определяне на 

съответните им задължения. 

На основание чл.85, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – 

Бобошево, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното        

 

РЕШЕНИЕ №104 

            Разпределя членовете на Общинска избирателна комисия – Бобошево за 

отговорници за определен брой секции на територията на община Бобошево в деня 

преди изборите и в деня на изборите, както следва: 

  

№ по 

ред 

Избирателна секция № Отговорник Тел.за връзка 

1 100500001 Илиян Хаджийски 0887812968 

2 100500002 Николай Рошков 0878408208 

3 100500003 Елена Василкьова 0888551184 

4 100500004 Мария Комарова 0889347663 

5 100500005 Мария Комарова 0889347663 

6 100500006 Атанаска Панова 0897701761 

7 100500007 Валентина Домозетска 0876536856 

8 100500008 Ралица Карашова 0887555532 

9 100500009 Елена Димитрова 0896201219 

10 100500010 Елена Димитрова 0896201219 



11 100500011 Валентина Домозетска 0876536856 

12 100500012- ПСИК Николай Рошков 0887812968 

 

            

Определените отговорници следва да осъществят контрол по транспортирането на  

изборните книжа и материали до секциите, както и контрол относно оборудването и 

охраната на изборните помещения: да позвънят вечерта преди изборния ден на 

председателите на СИК, относно готовността на съответната СИК за изборния ден, при 

взаимодействие с Общинска администрация –  Бобошево да осъществят контрол по 

снабдяване на СИК с изправна техника и други изборни книжа и материали; да 

упражнят контрол за изпълнение на задълженията на СИК по оборудване на изборното 

помещение, пространството около него, както и сградата, в която се помещава 

съответната СИК. 

По т.5 от дневния ред относно ОПРЕДЕЛЯНЕ на лицата, в присъствието на които се 

отваря помещението и реда за отварянето на същото, в което се съхраняват бюлетините 

и изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 

на 27.10.2019 год. 

Във връзка с обстоятелството, че бюлетините и книжата за произвеждане на изборите 

за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г.  се съхраняват в запечатено 

помещение на Община Бобошево, съгласно Заповед № РД-01-05-248/18.10.2019 г., 

поради нуждата от отваряне на същото за да се подготвят и разпределят бюлетините и 

книжата по секции с оглед спазване на изготвения и одобрен график за раздаването на 

материали по секции, се налага да бъде взето решение с което да се определят лицата, в 

присъствието на които се отваря  помещението и реда за отварянето на същото. 

   На основание чл.87, ал.1, т.1, т.9 и т.20 от ИК, , Общинска избирателна комисия 

Бобошево, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното        

РЕШЕНИЕ №105 

     1.Определя лицата с право на достъп до помещението, в които се съхраняват 

хартиените бюлетини за произвеждане на избори за кметове и за общински съветници 

на 27 октомври 2019 г., както следва: 

• Веска Костадинова- Михалчева- представител на ПП „ ГЕРБ “ и Председател на 

ОИК – Бобошево 

• Атанаска Костадинова Панова- представител на ПП „ДПС“ и зам.председател на 

ОИК- Бобошево 

• Веска Иванова Кацарова- представител на Коалиция БСП за България и член на 

ОИК- Бобошево 

• Илиян Георгиев Хаджийски- представител на Коалиция Обединени патриоти и 

член на ОИК- Бобошево 

• Николай Иванов Рошков- представител на ПП „ Воля“ и член на ОИК- 

Бобошево 

2.Помещението, в което се съхраняват хартиените бюлетини за произвеждане на избори 

за кметове и за общински съветници на 27 октомври 2019г., може да се отваря и влиза 



само и единствено при присъствието на 2/3 – две трети от посочените в т.1 по 

настоящото решение лица, които следва да са от различни партии и коалиции. 

     3.Реда за отваряне на помещението е следният: Преди отваряне на помещението 

Председателя на ОИК Бобошево следва да уведоми дежурния на МВР по телефона за 

отварянето на помещението, като точния час на отваряне на помещението се отбелязва 

от дежурния охраняващ, намиращ се пред вратата на помещението на 

информационната карта и след като бъде изпълнено горното, тримата премахват 

лентите, с които е запечатено помещението и отварят същото. 

    4.При приключване на работата в помещението и след затваряне му, същото се 

запечатва с нови ленти, върху които са положени подписите на всички членове на ОИК, 

като на лентите се посочва и датата и часа на запечатване и се подпечатват с печата на 

ОИК. 

 

 

 Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК  Бобошево в тридневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 

 

 

 

 

 

  

Председател:  

           /Веска Костадинова-Михалчева/  

Секретар:  

             /Илиян Георгиев Хаджийски/ 

 

 

 


