
 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 28 

                              гр. Бобошево, 04 ноември 2019 година 

 
Днес, 04 ноември 2019 година от 00:15 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. Днес, 04.11.2019 г., в 00:20 ч. Общинската избирателна комисия на основание 

чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на 

СИК да обявяви  избран кмет на община Бобошево 

2. Днес, 04.11.2019 г., в 00:25 ч. Общинската избирателна комисия на основание 

чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на 

СИК да обявяви  избран кмет на кметство с. Слатино 

3. Днес, 04.11.2019 г., в 00:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание 

чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на 

СИК да обявяви  избран кмет на кметство с. Блажиево 

4. Приемане на решение от ОИК за приключване работата в ИП към ОИК. 

5. Изменя Решение №112/ 24.10.2019г. за определяне на представители на 

Общинска избирателна комисия – Бобошево за предаване на секционните 

протоколи на ЦИК. 

По т.1 от дневния ред относно днес, 04.11.2019 г., в 00:20 ч. Общинската 

избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК 

 

                                                            Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- 

Кюстендил чрез ОИК Бобошево на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс в седем 

дневен срок от обявяването на решението, Общинска избирателна комисия – Бобошево, 

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

                             

 

 

РЕШЕНИЕ №131 



ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Бобошево, област Кюстендил, на 

втори тур Крум Георгиев Маринов ЕГН ***, издигнат от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ получил 934 действителни гласове. 

 

По т.2 от дневния ред относно днес, 04.11.2019 г., в 00:25 ч. Общинската 

избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- 

Кюстендил чрез ОИК Бобошево на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс в седем 

дневен срок от обявяването на решението, Общинска избирателна комисия – Бобошево, 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ №132 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство с. Слатино, област Кюстендил 

на втори тур Екатерина Стойчова Андонова ЕГН *** издигната от ПП „АТАКА“, 

получил 152 действителни гласове. 

 

По т.3 от дневния ред относно днес, 04.11.2019 г., в 00:30 ч. Общинската 

избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на 

получените данни от протоколите на СИК 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- 

Кюстендил чрез ОИК Бобошево на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс в седем 

дневен срок от обявяването на решението, Общинска избирателна комисия – Бобошево, 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ №133 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство с. Блажиево, област Кюстендил 

на втори тур Пламен Райчов Караканов ЕГН *** издигнат от Местна коалиция СДС 

(НФСБ, Обединена социалдемокрация, Воля), получил 148 действителни гласове. 

 

По т.4 от дневния ред относно приемане на решение от ОИК за приключване работата 

в ИП към ОИК. 

Съгласно т. 39 от Методическите указания на ЦИК приети с Решение №1112-МИ от 

16.09.2019г., е необходимо ОИК Бобошево да вземе решение за приключване на 

работата в ИП към ОИК. 

На 04.11.2019г. до 01:15ч. секционните избирателни комисии на територията на 

община Бобошево  предадоха всички секционни избирателни протоколи за 



установяване на изборните резултати за избор на кмет на кметство и кмет на община, 

насрочени на 03.11.2019г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 39 от Методическите 

указания на ЦИК, приети с Решение №1112-МИ от 16.09.2019г., Общинска избирателна 

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

 

РЕШЕНИЕ №134 

Работата в ИП към ОИК Бобошево приключи на 04.11.2019г. в 01:15ч. 

По т.5 от дневния ред относно изменя Решение №112/ 24.10.2019г. за 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 №135 

     Изменя Решение №112/ 24.10.2019г.  определя представител от  Общинска 

избирателна комисия Бобошево на мястото на Веска Костадинова- Михалчева да бъде 

заменена от Валентина Домозетска 

 

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/ 

 


