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Изх. № 716 

01.04. 2013 г. 

 

ДО 

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА  

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ  

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 41-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 

ДО 

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА  

НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ 
 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни 

комисии в Община Алфатар 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

На основание чл.34, ал.6 и 7 от Изборния кодекс (обн. ДВ. бр.9/28.01.2011 г.), На основание 

чл.34, ал.6 и 7 от Изборния кодекс (обн. ДВ. бр.9/28.01.2011 г.), във връзка с Указ № 57 от 

13.03.2013 г. издаден от Президента на РБ, /обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г./ за разпускане на ХLI 

Народно събрание на 15 март 2013 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 12 май 2013 г., 

Решение № 2335 - НС от 29.03.2013 г. на ЦИК относно назначаване на секционните избирателни 

комисии и Решение № 5-НС от 01.04.2013 г. на РИК Силистра за определяне броя на членовете на 

СИК по общини на територията на област Силистра, Ви каня на 05.04.2013 г. от 10:00 часа в 

Общината за провеждане на консултация за определяне съставите на секционните избирателни 

комисии в Община Алфатар. 

1. При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят: 

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на 

предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и 

партията или коалицията от партии, която ги предлага;  

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено не по-рано от 13.03.2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие 

от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на 

представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; копие 

от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите 

или коалициите от партии при консултациите лица;  

в) оригинал или заверено копие от изрично пълномощно от представляващия съответната 

партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите 

участват упълномощени лица;  

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по 

чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.  

 Приложено изпращам Ви, следните документи: 

1. Решение №5-НС от 01.04.2013 г. на РИК – Силистра за определяне броя на членовете на 

СИК по общини на територията на област Силистра. 
 

МОЛЯ, БЪДЕТЕ ТОЧНИ! 
 

С уважение, 
 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА –  

Кмет на Община Алфатар     
СЖ/СЖ 
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Р А З П И С К А 
 

 Долуподписаните ръководители на местните ръководства на, политическите партии и 

коалиции удостоверяваме с подписите си, че сме получили: 

1. Писмената покана за участие в консултациите при кмета на Общината за назначаване на 

секционните избирателна комисия и определяне съставите й. 

2. Решение №5-НС от 01.04.2013 г. на РИК – Силистра за определяне броя на членовете на СИК по 

общини на територията на област Силистра. 

 

№ 

по 

ред 

Име, презиме фамилия Политическа партия Дата Подпис 

1.   ГЕРБ   

2.   КБ   

3.   ДПС   

4.   Атака   

5.   Синята коалиция   

6.   НДСВ   

 


