
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 20 

                              гр. Бобошево, 26 октомври 2019 година 

 
Днес, 26 октомври  2019 година от 19:00 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, , Николай Иванов 
Рошков, Илиян Георгиев Хаджийски, Валентина Крумова Домозетска, Юлиана 
Венцеславова Стаменова, Елена Костадинова Василкьова, Елена Михайлова 
Димитрова, 
Отсъства: Веска Иванова Кацарова 
 
                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински 
съветници, предложени от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. 

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

 
По т.1 от дневния ред относно регистриране на застъпници на кандидатска листа за 
изборите за общински съветници, предложени от ПП „АТАКА“ за участие в изборите 
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

В ОИК Бобошево е постъпило заявление с вх. № 171 / 26.10.2019 г. в 15:50 ч. от 
регистъра на застъпници от Райчо Димитров Цветин - упълномощен представител на 
ПП „АТАКА“ за регистрация на 10 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: 

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- приложение № 75- МИ от изборните книжа. 

 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 – 10 броя. 



1 Димитър Стоилов Ковачки   

2 Никола Димитров Иванов   

3 Тинка Любенова Амбаркова   

4 Йордан Георгиев Джукев   

5 Божидар Кирилов Терзийски   

6 Ивайло Бориславов Иванов    

7 Мая Георгиева Искрева   

8 Венеци Стоичков Ковачки 

9 Иванка Благоева Владимирова 

10 Атанас Георгиев Миладинов 

  

Извършена е проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД за 10 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 10 гласа „За”, взе следното                                   

 

 

РЕШЕНИЕ №116 

          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 Бобошево на 27 октомври 2019 г., както следва:      

 

1 Димитър Стоилов Ковачки  

2 Никола Димитров Иванов  

3 Тинка Любенова Амбаркова  

4 Йордан Георгиев Джукев  

5 Божидар Кирилов Терзийски  

6 Ивайло Бориславов Иванов   

7 Мая Георгиева Искрева  

8 Венеци Стоичков Ковачки 

9 Иванка Благоева Владимирова 

10 Атанас Георгиев Миладинов 

 



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.2 от дневния ред относно постъпил списък с предложени име и единен 
граждански номер, номер и дата на пълномощно на лицето упълномощено да 
представляват ПП „АТАКА“ 

С вх.№ 172/26.10. 2019 г. в Общинска избирателна комисия – Бобошево  е постъпил 
списък  с представители на партия подписано от Райчо Димитров Цветин, 
упълномощен да представлява ПП „АТАКА“  на територията на Община Бобошево,  в 
това число да изготвя, подписва и представя в Общинска избирателна комисия списък 
на представителите на ПП „АТАКА“  в  изборния ден,  на 3 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 Волен Николов Сидеров , председател на ПП „АТАКА“ , с 
което упълномощава Райчо Димитров Цветин да представлява ПП „АТАКА“  
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 „АТАКА“  в  
изборния ден. 

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

3. Пълномощно 3 броя на упълномощени представители. 

            След извършена проверка Общинска избирателна комисия – Бобошево, 
констатира, че за  3  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 10 гласа „За”, взе следното                                   

 

РЕШЕНИЕ №117 

 

Публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Бобошево 3  
броя упълномощени представители на ПП „АТАКА“  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 
АТАКА 

ЕГН/ЛН на 
представителя 

Пълномощно 

1 Яначко Димитров Кръстев *** 01/ 26.10.2019г. 

2 Николай Христов Стефанов *** 03/ 26.10.2019г. 

 



 Отказва да регистрира Георги Асенов Зарев с ЕГН ***, за който при проверка към 
Информационно обслужване АД се установи, че е регистриран за наблюдател от 
сдружение „Младежи за Балканите“. 

  

  

     Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от 
обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 
 

Председател:  

           /Веска Костадинова-Михалчева/  

Секретар:  

             /Илиян Георгиев Хаджийски/ 

 

 
 


