
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 18 

                              гр. Бобошево, 24 октомври 2019 година 

 
Днес, 24 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, Мария Кирилова Комарова, Веска Иванова 
Кацарова, Николай Иванов Рошков, Илиян Георгиев Хаджийски, Валентина Крумова 
Домозетска, Юлиана Венцеславова Стаменова, Елена Костадинова Василкьова, Елена 
Михайлова Димитрова, 
Отсъства: 0 
                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Одобряване на проект на материали за секционните избирателни комисии при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
2019 г. 

2. Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински 
съветници, предложени от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

3. Регистриране на застъпници на независимия кандидат за кмет на село Слатино – 
Виолета Костадинова Спасова, издигната от инициативен комитет за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

4. Постъпил списък с предложени име и единен граждански номер, номер и дата на 
пълномощно на лицето упълномощено да представляват ПП „ГЕРБ“ 

5. Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински 
съветници, предложени от Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена 
социалдемокрация, Воля) за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 година. 

6. Постъпил списък с предложени име и единен граждански номер, номер и дата на 
пълномощно на лицето упълномощено да представляват Местна коалиция СДС 
(НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля). 

7. Определяне на представители на Общинска избирателна комисия – Бобошево за 
предаване на секционните протоколи на ЦИК 

8. Оперативен план за определяне на функциите на членовете на Общинска 
избирателна комисия - Бобошево в изборния ден на 27 октомври 2019 г. за 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове. 

 
По т.1 от дневния ред относно одобряване на проект на материали за секционните 
избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г. 



                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

От Общинска администрация – Бобошево са представили Бланка-чернова за отразяване 
на резултатите от преброяването на предпочитанията /преференциите/  и Списък  с 
имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи. 

Извършена е проверка от членове на ОИК – Бобошево –от която следва, че 
предложените бланки отговарят на изискванията. 

 Общинска избирателна комисия – Бобошево следва да одобри проект  и да одобри 
тираж за отпечатване на материали, необходими за работата на секционните 
избирателни комисии на територията на община Бобошево при произвеждането на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 1055-МИ от 
11.09.2019 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено 
поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                                

РЕШЕНИЕ №106 

Одобрява проект на Бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на 
предпочитанията /преференциите/ на кандидатите за общински съветници на партиите, 
коалициите и местните коалиции и определя тираж за отпечатване от  336 бр. 

Одобрява  Списък  с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи и 
определя тираж от 30 бр. 

По т.2 от дневния ред относно регистриране на застъпници на кандидатска листа за 
изборите за общински съветници, предложени от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

В ОИК Бобошево е постъпило заявление с вх. № 147 / 21.10.2019 г. в 16:50 ч. от 
регистъра на застъпници от Лиляна Голубинова Плачийска - упълномощен 
представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на 12 бр. застъпници 
за кандидатска листа за общински съветници , кмет на кметство и кмет на община в 
изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. 

 В ОИК Бобошево е постъпило заявление с вх. № 147 / 21.10.2019 г. в 16:50 ч. от 
регистъра на застъпници от Лиляна Голубинова Плачийска - упълномощен 
представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на 12 бр. застъпници 
за кандидатска листа за общински съветници , кмет на кметство и кмет на община в 
изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. 

Към заявлението са приложени: 

Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател на Коалиция 
„БСП за БЪЛГАРИЯ“ упълномощава Лиляна Голубинова Плачийска за регистриране 
на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове на 
27 октомври 2019 г. 

 Към Приложение 73-МИ от изборните книжа са приложени: Списък с имената и 
единните граждански номера на предложените лица. Списъкът е представен и на 
електронен носител. Приложени са декларации  Приложение № 75-МИ от изборните 
книжа – 12 броя. 

1 Иван Стоянов Петков   



2 Гергана Георгиева Василева   

3 Галя Велинкова Михалова   

4 Цветанка Христофорова Билярска   

5 Радка Владимирова Натина   

6 Борислав Кирилов Георгиев   

7 Таня Любенова Георгиева   

8 Владимир Симеонов Бисерин   

9 Силвия Атанасова Паргова- Иванова   

10 Любомир Николов Миладинов    

11 Николина Славева Топчиева   

12 Петранка Андреева Георгиева   

Извършена е проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД за 12
лица, от която е видно, че лицата отговарят на изискванията. 

 

  

На основание чл.87, ал.1, т. 18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния кодекс и 
Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Бобошево, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                               

РЕШЕНИЕ №107 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа за общински съветници, кмет на 
кметство и кмет на община  в изборите за кмет на община и общински съветници на 
община Дупница на 27 октомври 2019 г., както следва:      

1 Иван Стоянов Петков   

2 Гергана Георгиева Василева   

3 Галя Велинкова Михалова   

4 Цветанка Христофорова Билярска   

5 Радка Владимирова Натина   

6 Борислав Кирилов Георгиев   

7 Таня Любенова Георгиева   

8 Владимир Симеонов Бисерин   

9 Силвия Атанасова Паргова- Иванова   

10 Любомир Николов Миладинов    

11 Николина Славева Топчиева   

12 Петранка Андреева Георгиева   

   



   

Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния регистър 
на застъпниците на ОИК Бобошево в изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 г. 

По т.3 от дневния ред относно регистриране на застъпници на независимия кандидат 
за кмет на село Слатино – Виолета Костадинова Спасова, издигната от инициативен 
комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
2019 г. 

Постъпило е заявление с вх.  № 2 от 23.10.2019 г.  в 10:50 ч. във Входящия регистър на 
предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано от Сашо 
Симеонов Александров. 

            Към заявлението /Приложение 73-МИ от изборните книжа/ са приложени:  

1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице 

2. Списък с имената и ЕГН/ЛК на застъпниците- на хартия в 1 екземпляр и на 
технически носител в  EXCEL формат. 

3. Декларация. 

            На основание чл.87, ал.1, т.18, във връзка с чл.117  и чл.118 от Изборния кодекс 
и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Бобошево, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                               

РЕШЕНИЕ №108 

ОТКАЗВА да регистрира като застъпницик предложеното лице от инициативния 
комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Бобошево – Виолета 
Костадинова Спасова, тъй като същата е регистрирана като кандидат за общински 
съветник, както следва: 

№ 

по 

ред 

собствено, бащино и фамилно име на застъпника 

1 Анелия Петрова Николова 

 

 

По т.4 от дневния ред относно Постъпил списък с предложени име и единен 
граждански номер, номер и дата на пълномощно на лицето упълномощено да 
представляват ПП „ГЕРБ“ 

С вх.№ 155/23.10. 2019 г. в Общинска избирателна комисия – Бобошево  е постъпил 
списък  с представители на партия подписано от Даниела Йорданова Стоянова, 
упълномощена да представлява ПП „ГЕРБ“  на територията на Община Бобошево,  в 
това число да изготвя, подписва и представя в Общинска избирателна комисия списък 
на представителите на ПП „ГЕРБ“  в  изборния ден,  на 12 броя упълномощени 
представители по чл.124, ал.1 от ИК при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.      



      Към списъкът са приложени: 

1. Пълномощно от Бойко Методиев Борисов , председател на ПП „ГЕРБ“ , с което 
упълномощава Даниела Йорданова Стоянова да представлява ПП „ГЕРБ“  при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
2019 г. и да изготвя, подписва и представя в Общинска избирателна комисия 
списък на упълномощени представителите на ПП „ГЕРБ“  в  изборния ден. 

2. Списък на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ . Списъкът е представен 
и на технически носител в EXCEL формат. 

3. Пълномощно 12 броя на упълномощени представители. 

            След извършена проверка Общинска избирателна комисия – Бобошево, 
констатира, че за  12  броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на 
чл.124 от ИК и Решение № 1080-МИ/ 12.09.2019 г. на ЦИК. 

            На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 и чл. 124 от Изборния кодек и Решение № 
1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бобошево, след 
проведено поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                                

РЕШЕНИЕ №109 

Публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Бобошево 12
броя упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“  в изборите за общински съветници 
и за кметове на 27 октомври 2019 година, както следва: 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно 
име на представителя на ПП 
ГЕРБ 

ЕГН/ЛН на 
представителя 

Пълномощно 

1 Боян Иванов Боянов *** 154/ 16.10.2019г. 

2 Денис Валентинов Миланов *** 155/ 16.10.2019г. 

3 Йордан Апостолов Шопов *** 156/ 16.10.2019г. 

4 Йордан Георгиев Пракарски *** 157/16.10.2019г. 

5 Камелия Ангелова Димитрова *** 158/ 16.10.2019г. 

6 Любомир Николов Балабанов *** 159/ 16.10.2019г. 

7 Недялка Василева 
Стамболийска 

*** 160/ 16.10.2019г. 

8 Ради Иванов Недков *** 161/ 16.10.2019г. 

9 Ренета Асенова Бошикьова *** 162/ 16.10.2019г. 

10 Сашко Василев Бояджиев *** 163/ 16.10.2019г. 

11 Яна Христова Христова *** 164/ 16.10.2019г. 

12 Сашко Валериев Георгиев *** 170/ 16.10.2019г. 

  



  

  

 

По т.5 от дневния ред относно регистриране на застъпници на кандидатска листа за 
изборите за общински съветници, предложени от Местна коалиция СДС (НФСБ, 
Обединена социалдемокрация, Воля) за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 година. 

В ОИК Бобошево е постъпило заявление с вх. № 161 / 23.10.2019 г. в 16:45 ч. от 
регистъра на застъпници от Стефан Борисов Тачев - упълномощен представител на 
Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля) за регистрация на 
12 бр. застъпници за кандидатска листа за общински съветници , кмет на кметство и 
кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. 

Към заявлението са приложени: 

Решение за учредяване на Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена 
социалдемокрация, Воля), с което за представляващ коалицията е избран Стефан 
Борисов Тачев за регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за 
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

 Към Приложение 73-МИ от изборните книжа са приложени: Списък с имената и 
единните граждански номера на предложените лица. Списъкът е представен и на 
електронен носител. Приложени са декларации  Приложение № 75-МИ от изборните 
книжа – 12 броя. 

1. Иванка Кирилова Караджова 

2. Иван Николов Миладинов 

3. Димитър Стефанов Манов 

4. Ваня Стоичкова Ценова 

5. Красимир Тодоров Спасов 

6. Валери Георгиев Вуковски 

7. Даринка Маринова Тезгетарска 

8. Серги Георгиев Кюлавски 

9. Петрунка Василева Миладинова 

10. Любка Станкева Кадийска 

11. Радка Георгиева Волева 

12. Никола Ананиев Кьосев 

Извършена е проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД за 12 лица, от 
която е видно, че лицата отговарят на изискванията. 



 На основание чл.87, ал.1, т. 18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния кодекс и 
Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – 
Бобошево, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното        

РЕШЕНИЕ №110 

          РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа за общински съветници, кмет 
на кметство и кмет на община  в изборите за кмет на община и общински съветници на 
община Дупница на 27 октомври 2019 г., както следва:      

 

1 Иванка Кирилова Караджова   

2 Иван Николов Миладинов   

3 Димитър Стефанов Манов   

4 Ваня Стоичкова Ценова   

5 Красимир Тодоров Спасов   

6 Валери Георгиев Вуковски   

7 Даринка Маринова Тезгетарска   

8 Серги Георгиев Кюлавски   

9 Петрунка Василева Миладинова   

10 Любка Станкева Кадийска    

11 Радка Георгиева Волева   

12 Никола Ананиев Кьосев   

Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния регистър 
на застъпниците на ОИК Бобошево в изборите за общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 г. 

По т.6 от дневния ред относно постъпил списък с предложени име и единен 
граждански номер, номер и дата на пълномощно на лицето упълномощено да 
представляват Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля). 

С вх.№ 160/23.10. 2019 г. в Общинска избирателна комисия – Бобошево  е постъпил 
списък  с представители на партия подписано от Стефан Борисов Тачев,  
представляващ Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля) на 
територията на Община Бобошево,  в това число да изготвя, подписва и представя в 
Общинска избирателна комисия списък на представителите на Местна коалиция СДС 
(НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля) в  изборния ден,  на 12 броя 
упълномощени представители по чл.124, ал.1 от ИК при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.      

      Към списъкът са приложени: 

1. Решение за учредяване на Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена 
социалдемокрация, Воля), с което Стефан Борисов Тачев да представлява 
Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля) при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 



2019 г. и да изготвя, подписва и представя в Общинска избирателна комисия 
списък на упълномощени представителите на Местна коалиция СДС (НФСБ, 
Обединена социалдемокрация, Воля) в  изборния ден. 

2. Списък на упълномощени представители на Местна коалиция СДС (НФСБ, 
Обединена социалдемокрация, Воля). Списъкът е представен и на технически 
носител в EXCEL формат. 

3. Пълномощно 12 броя на упълномощени представители. 

След извършена проверка Общинска избирателна комисия – Бобошево, констатира, че 
за  12  броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и 
Решение № 1080-МИ/ 12.09.2019 г. на ЦИК. 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 и чл. 124 от Изборния кодек и Решение № 1080-
МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено 
поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното        

РЕШЕНИЕ №111 

Публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Бобошево 12  
броя упълномощени представители на Местна коалиция СДС (НФСБ, Обединена 
социалдемокрация, Воля) в изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 година, както следва: 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно 
име на представителя на ПП 
ГЕРБ 

ЕГН/ЛН на 
представителя 

Пълномощно 

1 Надя Кирилова Сотирова *** 001/ 23.10.2019г. 

2 Анна Стоичкова Бошикьова *** 002/ 23.10.2019г. 

3 Блага Георгиева Медарева *** 003/ 23.10.2019г. 

4 Райна Стоименова Груева *** 004/ 23.10.2019г. 

5 Благовест Каменов Кадийски *** 005/ 23.10.2019г. 

6 Кирил Наков Ангелов *** 006/ 23.10.2019г. 

7 Елизабет Славчова Виделова *** 007/ 23.10.2019г. 

8 Теменужка Спасова Ковачка *** 008/ 23.10.2019г. 

9 Йорданка Асенова Стоилова *** 009/ 23.10.2019г. 

10 Боян Димитров Димитров  *** 010/ 23.10.2019г. 

11 Надя Райчова Минчева *** 011/ 23.10.2019г. 

12 Анка Георгиева Динкова *** 012/ 23.10.2019г. 

 



По т.7 от дневния ред относно определяне на представители на Общинска избирателна 
комисия – Бобошево за предаване на секционните протоколи на ЦИК 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1129-
МИ/18.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено 
поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното        

РЕШЕНИЕ №112 

Определя представители от  Общинска избирателна комисия Бобошево, които да 
предадат секционните протоколи на ЦИК: 

1. Веска Костадинова- Михалчева 

2. Атнаска Панова 

3. Илиян Хаджийски 

Определя представители на ОИК-Бобошево, които да предадат избирателните списъци 
и приложенията към тях на ТЗ на ГД „ГРАО”: 

1. Веска Костадинова- Михалчева 

2. Илиян Хаджийски 

3. Николай Рошков 

По т.8 от дневния ред относно Оперативен план за определяне на функциите на 
членовете на Общинска избирателна комисия - Бобошево в изборния ден на 27 
октомври 2019 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове. 

На основание чл.85, ал1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна 
комисия – Бобошево, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното     

   РЕШЕНИЕ №113 

Приема оперативен план съгласно, който: 

  Дежурни на служебният  телефон на ОИК – Бобошево  с цел приемане на сигнали и 
жалби подадени до Общинска избирателна комисия - Бобошево, през целия ден на 27 
октомври 2019 г., както и методическа помощ във връзка с прилагането на ИК. 

1. Валентина Крумова Домозетска 

2. Елена Михайлова Димитрова 

    Дежурни на мобилните телефони на ОИК – Бобошево  с цел оказване методическа 
помощ във връзка с приложението на Изборния кодекс: 

1. Юлиана Венцеславова Стаменова 

2. Атанаска Костадинова Панова 

3. Елена Костадинова Василкьова 

4. Николай Иванов Рошков 

     Обобщаване на информацията за избирателната активност по часове определени с 
Решение на ЦИК и уведомяваме на ЦИК относно избирателната активност: 

1. Ралица Димитрова Карашова 



     Разпределението  на функциите на членовете на Общинска избирателна комисия – 
Бобошево при предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в 
изборния ден на 27 октомври 2019 г. ще се осъществява както следва: 

• Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите, 
заложени в тях преди обработване и проверка в изчислителния пункт. 

1. Мария Кирилова Комарова 

2.Веска Иванова Кацарова 

Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния пункт в 
съответствие с издадените разписки: 

• 1. Юлиана Венцеславова Стаменова 

• 2. Атанаска Костадинова Панова 

• 3. Елена Костадинова Василкьова 

• 4. Елена Михайлова Димитрова 

     Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, декларациите 
(приложения №15-МИ и №81-МИ) и удостоверения, приложени към избирателния 
списък (приложения №14-МИ и №16-МИ); списъка на заличените лица (Приложение 
№ 6-МИ);списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 80 -
МИ). 

1. Валентина Крумова Домозетска 

    Разпластяване на протоколите: 

1. Илиян Георгиев Хаджийски 

2. Николай Иванов Рошков 

 

 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/ 

 

 



 


