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Изх. № 92-00-503 

Дата: 07.10.2019г. 

ДО 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ  

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И 

КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

ДО 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, 

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  

НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 

 

 

П О К А Н А 

   За провеждане на консултации за определяне на състава на подвижна секционна 

избирателна комисия на територията на община Неделино за произвеждането на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 На основание чл.89, ал.2;  чл. 90, ал.1 и ал. 2 и чл.91, ал. 1 от Изборния кодекс и 

Решение № 935-МИ от  02.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня да 

вземете участие в консултации за определяне на състава на подвижна секционна 

избирателна комисия  /ПСИК/  на територията на община Неделино запроизвеждането 

на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Консултациите ще се състоят на 11.10.2019 г. от 14,00 часа в заседателната зала 

на Общинска администрация – Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ № 104, ет. 5. 

    В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-

то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните 

кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са 

парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и 

коалиции. 

 Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс при провеждането на консултациите 

партиите и коалициите представят: 

1. писмено  предложение  за  състав на подвижна секционна избирателна комисия 
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/ПСИК/, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, 

длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице; 

2. заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние 

на партията, към датата на насрочване на изборите или копие от  решението за 

образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, 

представляващи партията или коалицията. 

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 

            4. към предложението си за състава на ПСИК,  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 районната избирателна 

комисия. 

Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от 

протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до 

ОИК – гр.Неделино. 

 

 

С уважение, 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

Вр. и.д. Кмет на община Неделино 

съгласно Заповед №355/24.09.2019г. 

 

 

 


