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ДО  
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ: 
Политическа Партия ГЕРБ; 
Коалиция БСП за България; 
Политическа Партия ДПС; 
Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ 
за НФСБ 
за ВМРО 
за партия АТАКА 
Политическа Партия ВОЛЯ 
Коалиция Реформаторски блок (РБ) 
Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение 
Гергьовден“ (ББЦ) 
 

П О К А Н А 
 

за провеждане на консултации за определяне състава на подвижна секционна 
избирателна комисия /ПСИК/ в Община Стражица 

 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени на 26 май 2019 г. с Указ № 53 на Президента на Република 
България, на основание чл.90 от Изборния кодекс, във връзка с член 89 на същия, в изпълнение на 
Решение № 96-ЕП/ 08.04.2019 г. и Решение № 150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, Ви каня на 
12.05.2019 г. от 13:00 часа в Заседателната зала /3- етаж/ на Община Стражица, гр. Стражица, 
ул. „Дончо Узунов” № 5 на консултации за определяне състава на ПСИК /при наличие на 10 
подадени заявления от лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс за гласуване с 
подвижна избирателна кутия/ . 

При провеждане на  консултациите партиите и коалициите от партии трябва да  представят:  
1. Писмено предложение за състав на ПСИК, 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 ПСИК;  

2. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 
коалициите лица за състави на ПСИК, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК 
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;  
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Уточнение! 
Консултациите за подвижна секционна избирателна комисия ще се състоят на 12.05.2019 г. 

от 13:00 часа само при наличие на поне 10 подадени заявления от лица, които отговарят на 
изискванията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия. В случай на 
подадени по-малко от 10 заявления консултации няма да бъдат провеждани. След изтичане на 
срока за подаване на заявления – 11.05.2019 г. в същия ден ще бъдете уведомени по телефона за 
броя на подадените заявления. 

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


