ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
гр.Брусарци
РЕШЕНИЕ № 9 /23.08.2011Г
ОТНОСНО: регистрация на местна коалиция от партии Синя коалиция за участие в
изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 23
октомври 2011г.
Постъпило е заявление от местна коалиция от партии Синя коалиция , подписано от
Румен Иванов Вълков, в качеството му на упълномощено лице на ПП „СЪЮЗ НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” пред
ОИК Брусарци , заведено под № 4 на 23 август 2011г.в регистъра на партиите за
участие в изборите за общински съветници,кмет на община и кметове на кметства на
23 октомври 2011г.
Към заявлението са приложени:
1.Удостоверение за регистрация на партия №30/08.08.2011г. на ПП”СЪЮЗ НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”
2. Удостоверение за регистрация на партия №13 /04.08.20111 г. на ПП”ДЕМОКРАТИ
ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”
3. Протокол № 1 от заседание на ръководството на местната коалиция
4. ФД №1661/ 1997 ОТ 27.07.2011 от Софийски градски съд.
5. ФД 6019/2004 ОТ 06.07.2011 г. от Софийски градски съд.
6. Решение №52-МИ от 04.08.2011г.относно регистрация на ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА
СИЛНА БЪЛГАРИЯ”
7. Пълномощни от партия на „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и партия
„ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”
Заявено е искане за отпечатване на местна коалиция от партии Синя коалиция за
участие в бюлетината, като:Синя коалиция.
Налице са изискванията на чл.94, ал.1 и чл.95, ал.1 от Изборния кодекс и Решение
№203-МИ София, от 12.08.2011г.на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл.33 ал.1, т.14 от Изборния кодекс във връзка с
чл.94,ал.1 и чл.95,ал.1 от Изборния кодекс и Решение №203-МИ София , от 12.08.2011г.
на ЦИК

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА местна коалиция Синя коалиция за участие в изборите за общински
съветници, кмет на община и кметове на кметства Смирненски и Василовци на 23
октомври 2011г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е местна коалиция Синя
коалиция

Решението може да се обжалва пред ЦИК,по реда на чл.33, ал.3
Председател:
Венцислава Младенова
Секретар:
Лора Николова
Решението е поставено на ……………………………2011г.в………часа
Решението е свалено на……………………………….2011г.в………часа

