
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

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

 

 

Настоящото решение бе обявено на 19.09.2019 в 11:30ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч.
   

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                №017 – МИ 
                                    Алфатар, 19.09.2019г. 

 

 
ОТНОСНО: Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с. Бистра,  
общ. Алфатар в  изборите за общински съветници и кметове на 27  октомври 2019 г.  
 

Общинска избирателна комисия в община Алфатар, разгледа постъпило предложение с вх. 
№ 16/19.09.2019 г. от инициативен комитет от 4-ма избиратели в състав – Невин Кязим 
Юнуз –Ризова с ЕГН ---  с постоянен адрес ---, Назиле Мехмедова Ахмедова  с ЕГН ---, с 
постоянен адрес---  Белкъз Джелял Адем с ЕГН ---, с постоянен адрес---, и Селида Кемал 
Ресул –Мехмедова с ЕГН………….с постоянен адрес……………… с което е направено 
предложение за издигане на Ана Йосифова Стоянова, ЕГН ---, с постоянен адрес---, за 
независим кандидат за кмет на кметство с. Бистра, в община Алфатар в изборите за 
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 
Заявлението от ИК е заведено под № 001 на 10.09.2019 г. във входящия регистър на ОИК 
Алфатар на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Към заявлението са приложени: 1.) Протокол от заседание от 02.08.2019 г., на което е взето 
Решение за създаване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Ана 
Йосифова Стоянова като независим кандидат за кмет на кметство с. Бистра. Със същото 
решение е определен за представляващ инициативния комитет – Невин Кязим Юнуз -
Ризова; 2.) Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 
инициативния комитет - 4 бр.; 3.) Декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 
153, ал. 4, т. 3 и т.4 от ИК - 4 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); 4.) 
Удостоверение от  Банка ДСК за открита сметка на името на представляващия ИК и 
декларация от лицето – представляващо ИК, че тази банкова сметка ще обслужва само 
предизборната кампания; 5.) С Решението за образуване на ИК от 02.08.2019 г. е 
определена Антоанета Косева Лечева да отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация; 

. 

Като взе предвид горното и на основание чл. 414, ал.1, т.2 и т.3 от ИК 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

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

 

 

Настоящото решение бе обявено на 19.09.2019 в 11:30ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч.
   

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА  Ана Йосифова Стоянова с ЕГН ---, с постоянен адрес ---, за независим 
кандидат за кмет на кметство с. Бистра на територията на община Алфатар, в 
изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

 

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

 
 

Секретар:……………………………….. 
  /Джейлян Н. Даил/   


