
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 24 

                              гр. Бобошево, 28 октомври 2019 година 

 
Днес, 28 октомври  2019 година от 12: 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, Елена Костадинова Василкьова, Веска Иванова Кацарова, Елена Михайлова 

Димитрова, Илиян Георгиев Хаджийски, Юлиана Венцеславова Стаменова, Валентина 

Крумова Домозетска 

Отсъства:   

 

                                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината по видове избори на 

територията на Община Бобошево за произвеждане на втори тур. 

По т.1 от дневния ред относно одобряване на графичния файл с образец на 

бюлетината по видове избори на територията на Община Бобошево за произвеждане на 

втори тур. 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

 

     Съгласно  Решение № 993-МИ/07.09.2019г. на ЦИК относно осъществяване на 

контрол от Централна избирателна комисия при отпечатването на хартиените 

бюлетини за гласуване за втори тур в изборите за общински съветници и за кметове на 

03.11.2019 год., ОИК следва да одобри графичния файл с образец на бюлетината. В 

тази връзка Общинска избирателна комисия Бобошево одобрява графичния файл с 

образец на бюлетината по видове избори на територията на Община Бобошево, а 

именно: за кмет на Община Бобошево  и за кмет на кметство . 

     Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс и Решение 

№ 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бобошево, след 

проведено поименно гласуване с 11 гласа „За”, взе следното                                   

РЕШЕНИЕ №125 

 

1. Одобрява графичния файл за провеждане на втори тур на 03.11.2019г. с образец 

на бюлетината за кмет на община в Община Бобошево, като образецът на 



бюлетината е подписан от присъстващите членове на ОИК Бобошево, с 

отбелязана дата и час на одобряване на бюлетината, който е неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Одобрява графичния файл за провеждане на втори тур на 03.11.2019г. с образец 

на бюлетината за кмет на кметство в Община Бобошево – с. Слатино, като 

образеца е подписан от присъстващите членове на ОИК Бобошево, с отбелязана 

дата и час на одобряване на бюлетината, който е неразделна част от настоящото 

решение. 

3. Одобрява графичния файл за провеждане на втори тур на 03.11.2019г. с образец 

на бюлетината за кмет на кметство в Община Бобошево – с. Блажиево, като 

образеца е подписан от присъстващите членове на ОИК Бобошево, с отбелязана 

дата и час на одобряване на бюлетината, който е неразделна част от настоящото 

решение. 

  На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на 

оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Бобошево.  

 

 

Председател:  

           /Веска Костадинова-Михалчева/  

Секретар:  

             /Илиян Георгиев Хаджийски/ 

 


