
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 15:00ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч.
   

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

 

 Относно: Регистриране на кандидат за участие в изборите за общински съветници  на 

община Алфатар на 27 октомври 2019 г. в Община Алфатар. 

Постъпило е предложение за регистриране на Живко Иванов Желязков , с адрес гр.Алфатар 
…….., , от политическа партия „АТАКА“. Предложението е подадено от Живко Иванов 
Желязков , упълномощен   от представляващия ПП „АТАКА “ – Волен Николов     за 
участие в изборите за общински съветници в община Алфатар на 27 октомври 2019 г. 

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс, от лице с 
представителна власт. Политическа партия „АТАКА“е регистрирана за участие в изборите 
за общински съветници  Алфатар  с Решение на ОИК № 014-МИ/ 15.09.2019г. 

Към предложението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 и т. 8 
от ИК, а именно: 

1. Пълномощно от Димчо Нейков Кьосев в полза на Живко Иванов Желязков 
,да представлява партията пред ОИК; 

2. Заявление-декларация по образец от кандидата – български гражданин, че е 
съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна 
коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от 
ИК. 

3. След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния 
кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, на основание чл. 87, ал. 1, т. 
14 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия 

                                                                       Р Е Ш И: 

               РЕГИСТРИРА Живко Иванов Желязков с ЕГН………………..адрес гр.Алфатар, 
……………………….,издигнат от политическа партия „АТАКА“, като общински 
съветник  в изборите на 27 октомври 2019 г.   

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър 
на кандидатските листи партиите за изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 г. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Алфатар в тридневен срок от 
обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 Председател:...................................... 

  /Димитър Г. Петров/ 
 

 

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


