
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

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

 

 

Настоящото решение бе обявено на 13.09.2019 в 16:00ч.   
Настоящото решение бе свалено на ………………… в ……………ч.
   

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                №013 – МИ 
                                    Алфатар, 13.09.2019г. 

 

Относно: регистрация на  ПП „ВОЛЯ” за участие в изборите за  общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.в Община Алфатар.  
 
 
Постъпило е заявление от ПП „ВОЛЯ”, представлявана от Веселин Найденов Марешки, чрез 
пълномощник Маринка Ангелова Събева,  за регистрация на партията за участие в изборите 
за  общински съветници на Община Алфатар и  за кмет на Община Алфатар на 27 октомври 
2019 г. 

Заявлението е заведено под №005/ 13.09.2019 г. в регистъра на партии и коалиции .             

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 1 от ИК от лице с представителна власт и в 
този смисъл се явява допустимо.                  

Към заявлението са приложени  документите изискуеми по чл.147, ал.5 от ИК, както следва: 

1. Пълномощно от Веселин Найденов Марешки в полза на Полина Цветославова 
Цанкова – Христова – заверено копие 

2. Пълномощно от Полина Цветославова Цанкова – Христова –  в полза на Маринка 
Ангелова Събева - заверено копие 

3. Удостоверение за регистрация на партия № 2 от 05.09.2019 г. 
4. Удостоверение за актуално състояние от 07.09.2019 г. 

 
След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и 
Решение № 936 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК - Алфатар  
 
На основание чл. 87, ал.1, т.12, чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, като са изпълнени 
изискванията на чл. 147, ал.1 , ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ИК, ОИК - Алфатар 
 

Р Е Ш И: 
  

1. РЕГИСТРИРА  ПП „ВОЛЯ”  за участие в изборите за кмет на кметство в с. Алеково,  
кмет на кметство в с. Чуковец, кмет на кметство с. Бистра, които ще се проведат на  

           27 октомври 2019 г.     

        

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

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


