
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 27 

                              гр. Бобошево, 03 ноември 2019 година 

 
Днес, 03 ноември 2019 година от 15:00 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, , Николай Иванов Рошков, Елена Костадинова 

Василкьова, Веска Иванова Кацарова, Елена Михайлова Димитрова, Илиян Георгиев 

Хаджийски, Валентина Крумова Домозетска, Мария Кирилова Комарова,  Юлиана 

Венцеславова Стаменова,  

Отсъства:                                                             

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Разглеждане на постъпил сигнал с вх. №207/03.11.2019 г. в 13:00 часа от Стефан 

Борисов Тачев – кандидат за кмет за община Бобошево от МК СДС /НФСБ, 

Обединена социалдемокрация, Воля/. 

По т.1 от дневния ред относно разглеждане на постъпил сигнал с вх. №207/03.11.2019 

г. в 13:00 часа от Стефан Борисов Тачев – кандидат за кмет за община Бобошево от МК 

СДС /НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля/. 

                                                             Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

            В сигнала се сочи, че пред избирателната секция в с. Усойка, Милка Близнакова 

и Иванка Соколова агитират за кандидат-кмета на общ. Бобошево – Крум Маринов. 

Комисията по разглеждане на жалбите и сигналите докладва, че по сигнала е 

извършена проверка от Елена Василкьова и Юлиана Стаменова, които докладваха, че 

сигнала е неоснователен, тъй като от проведените разговори с председателя на СИК и 

други членове на СИК, не е установено двете жени да са извършвали предизборна 

агитация пред изборното помещение на съответната секция.  

С оглед докладваното, комисия счита, че сигнала не се потвърждава и следва да се 

отхвърли като неоснователен. 

На основание чл.85, ал.4, и ал.6, чл.87, ал.1, т.1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия – Бобошево, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „За”, 

взе следното                                   

РЕШЕНИЕ №130 

 



Отхвърля, като неоснователен сигнал с вх. №207/03.11.2019 г. в 13:00 часа от Стефан 

Борисов Тачев – кандидат за кмет за община Бобошево от МК СДС /НФСБ, Обединена 

социалдемокрация, Воля/. 

 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/ 

 


