
           О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 

  
. 

П О К А Н А 
 
ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА: 
Партия ГЕРБ, Коалиция „БСП за България“ , Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени 
патриоти”, Партия „Воля“, Коалиция „Реформаторски блок“, Коалиция „България без 
цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“. 

 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 

На основание чл.91 от Изборния кодекс, във връзка с член 89 на същия, Решение № 150-
ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК Ви уведомяваме, че U КОНСУЛТАЦИИU с упълномощените 
представители  на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и 
партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския 
парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както и други партии и 
коалиции, които не са парламентарно представени за състава на СЕКЦИОННИТЕ 
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ в община Стражица за произвеждане на изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г. , ще се проведат  Uна 
17.04.2019 г., сряда  от 14.00 часаU в Конферентната  зала /2-ри етаж/ на общината.  

При провеждане на  консултациите партиите и коалициите от партии  трябва да  
представят:  

1. Писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК/ ако ще има такива/, което 
съдържа: имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 
образование, специалност и наименованието на партията или коалицията от партии, която ги 
предлага и телефон за връзка с предложеното лице за член на СИК;  

2. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 
коалициите лица за състави на СИК, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не 
се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия. 

Всеки представител трябва да представи: 
1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията 

издадено не по – рано от 19.03.2019г., или копие от  решението за образуване на коалицията  за 
участие в изборите за 44-то Народно събрание.  

2. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, 
подписано от представляващият/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова 
пълномощно;  

 
Напомняме на упълномощените представители, които ще участват в консултациите, че при 

подготовка на предложенията си трябва да се съобразят с изискванията на Изборния кодекс. 
На  консултациите ще уточним параметрите на състава и вида на СИК, съгласно 

последните решения на ЦИК и РИК. 
Секционната избирателна комисия се състои от председател, зам.председател, секретар и 

членове. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в 
една и съща СИК. 

 
 
КМЕТ:…………/п/…………..… 
       /Румен Павлов  / 

 


