
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

Обл.Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” №6, тел. 086 811 635 

 

 

Настоящото решение бе обявено на 29.09.2015 в 16.20ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч.
   

Р Е Ш Е Н И Е 
№057 – МИ/НР 

Алфатар, 29.09.2015г. 
 
 

 Относно:Постъпила жалба с вх. №102/28.09.2015г. в 16:15ч. от Янка Стоянова 
Господинова – общински ръководител и упълномощен представител на ПП ГЕРБ”., за 
установени  от нея нарушения от  изборното законодателство , а именно: 

За г-жа Нели Маринова Маринова -  директор на Дом за стари хора гр. Алфатар, 
кандидат за кмет на Община Алфатар и за общински съветник се твърди, че не е в 
отпуск съгласно ИК. 

За г-жа Йорданка Радева Узунска по настоящем действащ кмет на Община 
Алфатар и кандидат за съветник  от МК „ Заедно за Алфатар”, също не се намира в 
отпуск. 

Като съобрази изложените доводи от жалбоподателката и при служебна 
проверка на  указанията дадени от ЦИК с Решение № 1632 – МИ от 31.08.2015 г.и 
писмо МИ-06-393/07.09.2015 г.на ЦИК и чл.161, ал.1и 2 от ИК, ОИК – Алфатар прие 
следното: 

1. За г-жа Нели Маринова Маринова  
Като директор на общинско предприятие Дом за стари хора, съгласно чл.161, ал.1 от 
ИК, във връзка с чл.2, ал.1 от Закона на ДС,  за нея задълженията по чл.161, ал.1 и 2 
не се отнасят, поради това, че НЕ ЗАЕМА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА. От изисканата 
информация от Община Алфатар по  тр. договор №001/05.01.2005 г. се установи, че 
отношенията между Община Алфатар и директора на Дом за стари хора гр. Алфатар 
са трудово правни. Има подадени заявления за платен годишен отпуск с 
вх.№208/16.09.2015 г. считано от 17.09.2015 г. до 23.09.2015 г. вкл. и 
вх.№494/29.09.2015 г. считано от 30.09.2015 г. до 25.10.2015 г. 
 
Жалбата в частта за г-жа Нели Маринова Маринова е неоснователна. 
 

2. За г-жа Йорданка Радева Узунска 
Същата е действащ кмет на Община Алфатар. Кандидат е за общински съветник. От 
постъпилият писмен отговор на  Община Алфатар с изх.№2103/29.09.2015 г. е видно, 
че  г-жа Йорданка Радева Узунска е в платен годишен  отпуск съгласно уведомителни 
писма  изпратени съответно до Областен управител Област Силистра и копие до 
Председателя на Общински съвет гр. Алфатар за платен годишен отпуск с 
изх.№1668/21.07.2015 г., изх.№1756/06.08.2015 г. и изх.№2045/18.09.2015г. считано от : 
03.08.2015г. до 05.10.2015 г. вкл. 
 
Жалбата в частта за г-жа Йорданка  Радева Узунска е неоснователна. 
 
 
 
         На основание  чл.87, ал.1, т.22 във връзка с чл.161, ал.1 и 2 от ИК ,  
ОИК – Алфатар 
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Р Е Ш И: 

Оставя без уважение жалбата на г-жа Янка Стоянова Господинова  - 
общински ръководител и упълномощен представител на ПП ГЕРБ”., като 
неоснователна. 

 

Председател:...................................... 
  /Димитър Г. Петров/ 
 
 
 

Секретар:……………………………….. 
  /Цветанка Ст. Стоянова/ 
 
  


