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ДО РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, КОИТО
ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА
За провеждане на консултации за сформиране съставите на Секционните
избирателни комисии /СИК/ В Община Дългопол, при произвеждането на избори
за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 година
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на Република
България, насрочени на 26.03.2017 година, на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от
Изборен кодекс и Решение №4182 от 01.02.2017г. на ЦИК, Решение №17/08.02.2017 г.
на РИК Варна, Ви каня да участвате в консултациите за сформиране съставите и
ръководствата на Секционните избирателни комисии /СИК/ в Община Дългопол.
Консултациите ще се проведат на 17 февруари 2017 г. /петък/ от 14.00 часа в
заседателната зала на Общинска администрация Дългопол, на втори етаж в
административна сграда №1 на Община Дългопол, с адрес - ул. „Г. Димитров”
№132.
На основание чл. 91, ал. 4 от ИК на консултациите участващите представители на
партии и коалиции и партиите и коалициите от партии, които имат избрани с техните
кандидатски листи членове на Европейския парламент от РБ, но не са парламентарно
представени представят следните документи:
а) писмено предложение за състав на Секционните избирателни комисии, което
съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в
комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на
партията към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на

коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват
пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в
случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
Към предложението си за съставите на Секционните избирателни комисии
партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят
предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на
секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва
с решение на Районна избирателна комисия.
Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите
и се изпращат с предложението на Кмета на общината до РИК – Варна.
Настоящата покана да се публикува на интернет страницата на община Дългопол,
в секция „Избори за Народно събрание 2017” .

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,
Кмет община Дългопол

