
 

Приложение № 57-МИ 

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

ОБЩИНА  АЛФАТАР 

РЕГИСТЪР 

на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 
(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс) 

 

 

Пореден №, дата 

и час на 

постъпване  

партия 
Решение на 

ЦИК 
Решение на ОИК 

Адрес, телефони, 

eлектронен адрес, лице/а за 

контакт 

1 2 3 4 5 

№001/11.09.2019 

14:30 часа 

ПП  ГЕРБ № 962–МИ/ 

05.09.2019 г. 

 №008-МИ/ 

11.09.2019 г. 

гр. Алфатар, 

общ.Алфатар, обл Силистра 

ул. „Стефан Караджа” №5, 

тел:0887 254 907, 

e-mail: 

jana_bibijana@abv.bg, 

 Янка Стоянова 

Господинова 

№002/12.09.2019г. 

10:00 часа 

ПП Движение за права и 

свободи - ДПС 

№ 1013-МИ/ 

09.09.2019 г. 

№009-МИ/ 

12.09.2019 г. 

с.Бистра, общ.Алфатар, 

обл. Силистра 

 ул. „Шестнадесета” №4, 

тел:0896 724 781, 

 e-mail: dps_alfatar@abv.bg, 

Бюрхан Мехмедов 
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Пореден №, дата 

и час на 

постъпване  

партия 
Решение на 

ЦИК 
Решение на ОИК 

Адрес, телефони, 

eлектронен адрес, лице/а за 

контакт 

1 2 3 4 5 

№003/12.09.2019г. 

10:35 часа 

ПП „ВОЛЯ” № 963-МИ/ 

05.09.2019 г. 

№010-МИ/ 

12.09.2019 г. 

с.Калипетрово 

общ. Силистра 

ул. „Ерма” №16 

тел:0878 878 651 

e-mail: 

mariq_nikolai@abv.bg, 

Маринка Ангелова Събева 

№005/13.09.2019г. 

12:30 часа 

ПП „ВОЛЯ” № 963-МИ/ 

05.09.2019 г. 

№013-МИ/ 

13.09.2019 г. 

с.Калипетрово 

общ. Силистра 

ул. „Ерма” №16 

тел:0878 878 651 

e-mail: 

mariq_nikolai@abv.bg, 

Маринка Ангелова Събева 

№006/15.09.2019г. 

09:40 часа 

ПП „АТАКА” № 1056-МИ/ 

05.09.2019 г. 

№014-МИ/ 

15.09.2019 г. 

гр.Алфатар 

общ. Алфатар 

обл.Силистра 

ул. „Албена” №2 

тел:0887 909 075 

Живко Иванов Желязков 

 

№007/15.09.2019г. 

13:00 часа 
Партия 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА  
ПАРТИЯ (СДП) 

№ 1026-МИ/ 

10.09.2019 г. 

№015-МИ/ 

15.09.2019 г. 

с. Цар Асен 

общ. Алфатар 

ул. „Първа” №3 

тел: 0889 340 088 

Радостин Янков 
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Регистърът на партиите, воден от общинската избирателна комисия е публичен и  съдържа следните обстоятелства: 

Колона 1 – „пореден №, дата и час на постъпване“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на 

партия и датата на подаване на заявлението; 

Колона 2 – „партия“, в която се изписват наименованията на партията.  

Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация на партията и се 

осигурява електронен достъп до него; 

Колона 4 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация 

на партията и се осигурява електронен достъп до него; 

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни.  


