
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

БОБОШЕВО 

 

                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                              № 30 

                              гр. Бобошево, 30 януари 2020 година 

 
Днес, 30 януари 2020 година от 18:00 часа в кабинет, находяща се на втори етаж в 

Административна сграда, находяща се в  гр. Бобошево, ул. „Иван Кепов“ № 3 се 

проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Бобошево в състав:  

Присъствали: Веска Милчова Костадинова-Михалчева, Илиян Георгиев Хаджийски, 

Елена Костадинова Василкьова, Веска Иванова Кацарова, Николай Иванов Рошков,  

Ралица Димитрова Карашова, Елена Михайлова Димитрова, Атанаска Костадинова 

Панова, , Мария Кирилова Комарова, Валентина Крумова Домозетска 

Отсъства: Юлиана Венцеславова Стаменова 

 

                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

   1. Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на избран за 

общински съветник следващия в листата на МК СДС (НФСБ, ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ВОЛЯ) 

                                                        Докладва: Веска Костадинова-Михалчева 

 

По т.1 от дневния ред относно Прекратяване пълномощията на общински съветник 

и обявяване на избран за общински съветник следващия в листата на МК СДС 

(НФСБ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ВОЛЯ) 

 

         В ОИК Бобошево е постъпило заявление от Анелия Георгиева Дюлгерова-

Ангелова, ЕГН: **********, обявена за избран за общински съветник от листата на МК 

СДС(НФСБ, Обединена социалдемокрация, ВОЛЯ) в общински съвет на община 

Бобошево, след произведените на 27 октомври 2019г. избори, с което заявление същата 

се обръща към ОИК чрез Председателя на общински съвет на община Бобошево с 

искането да бъдат предсрочно прекратени пълномощията и на общински съветник. 

Сочи, че е обявена за избрана за общински съветник с Решение 121/28.10.2019г. на 

ОИК Бобошево. Заявлението е заведено с вх.№ 02-264/27.01.2020 г. в регистъра на 

Община Бобошево и с вх.№ 214/28.01.2020 г. във входящия регистър на ОИК. 

           След като разгледа заявлението подадено от обявения за избран с Решение 121/ 

28.10.2019г. на ОИК Бобошево и положил клетва общински съветник, и след като 

направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на 

кандидатите от МК СДС(НФСБ, Обединена социалдемокрация, ВОЛЯ) в листа А и 

листа Б на местната коалиция, ОИК установи кой е следващият в листата на МК 

СДС(НФСБ, Обединена социалдемокрация, ВОЛЯ), който следва да бъде обявен за 

избран за общински съветник от листа А, поради което на основание  чл.87,ал.1,т.1 във 

връзка с  чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 

ЗМСМА, във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. при спазване на 

законоустановения кворум Общинска избирателна комисия – Бобошево, след 

проведено поименно гласуване с 10 гласа „За”, взе следното 

  



                                                  РЕШЕНИЕ № 137 

 

1. Прекратява предсрочно пълномощията на  Анелия Георгиева Дюлгерова-

Ангелова, ЕГН:  **********, общински съветник от листата на МК СДС(НФСБ, 

Обединена социалдемокрация, ВОЛЯ). 

 

 Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник. 

2. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Сашка Димитрова Тренева, с ЕГН: 

***********,  от кандидатската листа на МК СДС(НФСБ, Обединена 

социалдемокрация, ВОЛЯ). 

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение.  

       Настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет  

Бобошево. 

       Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Кюстендил на 

основание чл.459 от Изборния кодекс. 

Председател:  

           /Веска Костадинова-Михалчева/  

Секретар:  

             /Илиян Георгиев Хаджийски/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


