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Р Е Ш Е Н И Е 
№034 – МИ 

Алфатар, 30.09.2019г. 

 

ОТНОСНО:Утвърждаване образците на бюлетините за произвеждане на 

изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 
27.10.2019 г. 
 На основание чл.87, ал.1, т. 9, чл.209, ал.3 от ИК, ОИК– Алфатар,Решение на 
ЦИК №993-МИ /07.09.2019г. и писмо на ЦИК с № МИ-15-473-/1/ - 27.09.2019г: 

 

  

Р Е Ш И: 

Одобрява бюлетините за  произвеждане на изборите за общински съветници, 
кмет на община и кметове на кметства на 27.10.2019 г., както следва: 

 
1. Утвърждава графичния файл с образец на бюлетината за общински 

съветници   - в изборен район 1901 в изборите на 27.10.2019г. 

2. Утвърждава графичния файл с образец на бюлетината за кмет на Община 
Алфатар     - в изборен район 1901 в изборите на 27.10.2019г 

3. Утвърждава графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 
с. Алеково   - в изборен район 190100240 в изборите на 27.10.2019г 

4. Утвърждава графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 
с. Бистра     - в изборен район 190104145 в изборите на 27.10.2019г 

5. Утвърждава графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство 
с. Чуковец   - в изборен район 190181712 в изборите на 27.10.2019г 

6. Одобрява следния тираж на бюлетините за общински съветници   в 
община Алфатар  - 4100 броя. 

7. Одобрява следния тираж на бюлетините за кмет на община Алфатар  -  
4100 броя. 

8. Одобрява следния тираж на бюлетините за кмет на кметство  с. Алеково -
500 броя. 

9. Одобрява следния тираж на бюлетините за кмет на кметство  с Бистра   -
300 броя. 

 



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 
Обл.Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” №6, тел. 086 811 635 

 

Настоящото решение бе обявено на 30.09.2019 в 08:30ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч 

 

 

10. Одобрява следния тираж на бюлетините за кмет на кметство  с.Чуковец  -
300 броя. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                /Димитър Г. Петров/ 

 СЕКРЕТАР:  

                   / Джейлян Н. Даил/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


