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Изх. № 2892 

06.12.2012 г. 

 

 
ДО 

Г-Н СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ 

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ  

ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗПУГДВМС 

 

ДО 

ПП „ГЕРБ” 

ЧРЕЗ МИНИСТЪР-ПРЕДСАДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ 

1414 ГР. СОФИЯ 

ПЛ. БЪЛГАРИЯ 1, НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ.16 И 17 

 

ДО 

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” 

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ 

ГР. СОФИЯ 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. ПОЗИТАНО 20, ПК 382 

 

ДО 

ПП „ДПС” 

ЧРЕЗ ПРЕДСАДАТЕЛЯ АХМЕД ДОГАН 

1000 ГР. СОФИЯ 

БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 45 А 

 

ДО 

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” 

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ МАРТИН ДИМИТРОВ И ИВАН КОСТОВ 

1169 ГР. СОФИЯ 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ПЛОЩАД НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 

 

ДО 

ПП „АТАКА” 

ЧРЕЗ ПРЕДСАДАТЕЛЯ ВОЛЕН СИДЕРОВ 

1000 ГР. СОФИЯ 

УЛ. ВРАБЧА 1 

 

ДО 

ПП „НДСВ” 

ЧРЕЗ ПРЕДСАДАТЕЛЯ ХРИСТИНА ХРИСТОВА 

1000 ГР. СОФИЯ 

УЛ. ВРАБЧА 23 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни 

комисии в Община Алфатар 

 

      
О Б Щ И Н А   А Л Ф А Т А Р,           О Б Л А С Т   С И Л И С Т Р А 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 

факс: /08673/ 26 03, тел.централа: 086/ 811 610 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС, чл.34, ал.2 от Изборния кодекс (обн. ДВ. 

бр.9/28.01.2011 г.), във връзка с Указ № 385/31.10.2012 г. на Президента на Република България 

(обнародван в ДВ, бр.87 от 09.11.2012 г.) за определяне на 27 януари 2013 г. за дата на 

произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в 

Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?” и Решение № 15-НР от 

21.11.2012 г. на ЦИК относно назначаване на секционните избирателни комисии, Ви каня на 

11.12.2012 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 9 ноември 2012 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; 

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

партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица; 

в) оригинал или заверено копие от 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. 

2. При провеждане на консултациите инициативният комитет по чл.10, ал.1, т.5 от 

ЗПУГДВМС представя: 

а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено 

от представителя при консултациите; 

б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет 

по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС. 

 Приложено изпращам Ви, следните документи: 

1. Решение №4-НР от 04.12.2012 г. на РИК – Силистра за определяне броя на членовете на 

СИК в Алфатар, ведно с разпределение на състава и ръководствата на СИК. 

 

 

МОЛЯ, БЪДЕТЕ ТОЧНИ! 

 

 

С уважение, 

 

 

ПЕТКО ДОБРЕВ –  

За Кмет на Община Алфатар 

/Съгласно Заповед №339/21.11.2012 г./     

 

 

СЖ/СЖ 


