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ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО ИМАТ ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КЪМ ДАТАТА НА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ-19 март 2019Г.
ПАРТИЯ „ГЕРБ”,
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,
ПАРТИЯ”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
ДО
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО-БНД,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ,ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”
КОАЛИЦИЯ”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
ДО
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
И НЯМАТ СВОИ ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския
парламент на 26 май 2019 г. и в изпълнение на чл.91,ал.3 от Изборния кодекс ,и
Решение №4-ЕП/24.03.2019 г. Ви отправям покана за провеждане на консултация
за състава на секционните избирателни комисии, която ще се състои на 17 април
2019 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Дългопол. При
провеждане на консултацията партиите и коалициите от партии следва да
представят:

1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно
състояние на партията,издадено не по-рано от 19.03.2019 г. /дата на насрочване
на изборите/, или заверено от представителя на коалицията копие от решението
за образуване на коалицията.С тях се удостоверяват пълномощията на
лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
2.Когато в консултациите участват упълномощени лица, представляващи
съответната партия или коалиция, се представя пълномощно, подписано от
представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова
пълномощно.
3.Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа имената на
предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,
образование, специалност, телефон за връзка, адрес и партията или коалицията,
която ги предлага.
4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от
партиите и коалициите лица за състави на СИК,когато правомощията на член на
СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс, или
когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.
Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

С уважение, /п/
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет община Дългопол

