
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 22 

                              гр. Бобошево, 27 октомври 2019 година 

 
Днес, 27 октомври  2019 година от 18:30 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, , Николай Иванов 

Рошков, Илиян Георгиев Хаджийски, Валентина Крумова Домозетска, Юлиана 

Венцеславова Стаменова, Елена Костадинова Василкьова, Елена Михайлова 

Димитрова, Веска Иванова Кацарова 

Отсъства:  

 

                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Подаден е сигнал с вх. № 2/27.10.2019 г. в 18:10 часа от регистъра на жалбите 

и сигналите и вх. № 177/27.10.2019 г. в дневника /входяща-изходяща поща/ 

ЕДСД до Общинска избирателна комисия – гр. Бобошево, обл. Кюстендил от 

Стефан Борисов Тачев – кандидат за кмет на Община Бобошево, област 

Кюстендил от МК СДС /НФСБ, Обединена социалдемокрация, ВОЛЯ/.  

 

По т.1 от дневния ред относно подаден е сигнал с вх. № 2/27.10.2019 г. в 18:10 

часа от регистъра на жалбите и сигналите и вх. № 177/27.10.2019 г. в дневника 

/входяща-изходяща поща/ ЕДСД до Общинска избирателна комисия – гр. Бобошево, 

обл. Кюстендил от Стефан Борисов Тачев – кандидат за кмет на Община Бобошево, 

област Кюстендил от МК СДС /НФСБ, Обединена социалдемокрация, ВОЛЯ/.  

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

В подадения сигнал се съдържат данни, че броят на гласоподавателите се е 

увеличил рязко, спрямо тези които реално живеят в населените места на територията на 

община Бобошево. 

От 2 144 гласоподаватели към месец 09.2019 г. броят им е нараснал на 2 540 към 

27.10.2019 г.. Разликата е 396 гласоподаватели, добавени в списъците в общо 11 

/единадесетте/ избирателни секции в Община Бобошево. 

 Иска се ОИК – Бобошево  да  предприеме необходимите правни действия по 

установяване на причините довели до безконтролното регистриране на десетки хора на 

адреси в населените места в Община Бобошево.  

Твърди  се, че на тези адреси  не се живее реално и са негодни за живеене, 

поради което следва да се потърси отговорност от длъжностните лица, допуснали 

тяхното добавяне в избирателните списъци.  



След направеното обсъждане и на основание чл. 85, ал.1, чл. 87, ал.1, чл. 88, ал.1 

от ИК , Общинска избирателна комисия – Бобошево, след проведено поименно 

гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                   

 

РЕШЕНИЕ №119 

Препраща подаденият сигнал по компетентност на Районна прокуратура – гр. Дупница. 

     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/ 

 

 

 


